บัญชีรายชือผู้ขอรับทุนบุตรสมาชิกแบบรายปี (ทุนละ 1,000 บาท) จํานวน 739 ราย
ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

1

015567

นายจรู ญ ศรี สนไชย

2

019496

3

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กชายบัญชา ศรี สนไชย

เกษตรวิสัย

ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐ

นางสมพักตร อินทร์โท่โล่

เด็กหญิงพรไพริ นทร์ อินทร์โท่โล่

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านโพนสะอาด

025861

นายพิพฒั น์ชยั ศรี สุไชย

นางสาวปณิตา ศรี สุไชย

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านดงครังน้อย

4

028690

นายชํานาญ สุ ขขํา

เด็กชายแทนเทพ สุ ขขํา

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านดงครังใหญ่

5

031756

นายยุทธนา สุ ดวิลยั

นายปัณณวรรธ สุ ดวิลยั

เกษตรวิสัย

ร.ร.จตุรคามพัฒนา

6

032596

นายพงษ์เทพ ปลื@มใจ

เด็กชายณัฐดนัย ปลื@มใจ

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านฝาง

7

033545

นางหทัยชนก คชพันธ์

นายธีรภัทร คชพันธ์

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านเหนือ

8

033656

นายทวีเดช จันทนุภา

นายเทวิน จันทนุภา

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านตลาดไชย

9

033853

นายบุญเหลือ อาษาธง

เด็กหญิงมณทิชา อาษาธง

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านอีเม้ง

10

034029

นางสุ ธินี ปลื@มใจ

เด็กหญิงนิศาชล ปลื@มใจ

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านฝาง

11

034583

นางชืนจิตร ใหม่คามิ

นายนาวิน ใหม่คามิ

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านสิ งห์ไคล

12

035017

นายศุภการ กุมผัน

เด็กหญิงอันติมะ กุมผัน

เกษตรวิสัย

ร.ร.คุรุราษฎร์สามัคคี

13

035409

นางณฐมน เชิงหอม

เด็กหญิงณิศวรา เชิงหอม

เกษตรวิสัย

ร.ร.เมืองเกษตรวิสัย

14

035899

นายนิพนธ์ ชาระ

นายฤทธิพร ชาระ

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านหนองเปลือยตาแสง

15

035993

นางสุ จิตรา เจริ ญราช

เด็กหญิงชลลดา เจริ ญราช

เกษตรวิสัย

ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐ

16

035994

นายขวัญชัย สมสุ ข

เด็กหญิงสุ ธาสิ นี สมสุ ข

เกษตรวิสัย

ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐ

17

036018

นางจิราภรณ์ ตรี คาม

เด็กชายศิริพงศ์ ตรี คาม

เกษตรวิสัย

ร.ร.จตุรคามพัฒนา

18

036070

นางสุ ทารี สมสุ ข

เด็กชายกฤติน สมสุ ข

เกษตรวิสัย

ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐ

19

036192

นายยุทธนา เชิงหอม

เด็กชายณัฐยศ เชิงหอม

เกษตรวิสัย

ร.ร.จันทรุ เบกษาอนุสรณ์***

20

036652

นางนีนาถ มะลา

เด็กชายภาคภูมิ มะลา

เกษตรวิสัย

ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐ

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

21

037758

นายวิรัตน์ วัฒนยา

22

038017

23

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กชายกฤตภาพ วัฒนยา

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านหัวหนองแวง

นางปรี ดาณัฐ รักษาชนม์

เด็กชายภูมิภกั ดิH รักษาชนม์

เกษตรวิสัย

ร.ร.คุรุราษฎร์สามัคคี

038041

นายบุญเพ็ง นามโสม

เด็กชายอติวิชญ์ นามโสม

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านหนองสระหงส์

24

038297

นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน

เด็กหญิงศศิธร หิตายะ

เกษตรวิสัย

25

038297

นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน

เด็กชายกฤษณ์ หิตายะ

เกษตรวิสัย

ร.ร.หนองผึ@งวิทยาคาร***
ร.ร.หนองผึ@งวิทยาคาร***

26

038312

นางวันเพ็ญ โคตรเนตร

เด็กหญิงกัญญพัชร โคตรเนตร

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านหัวหนองแวง

27

038392

นางพิสมัย ปริ นทอง

เด็กชายณัฐปคิลภ์ ปริ นทอง

เกษตรวิสัย

28

038500

นางวันทนา ฉัตรสุ วรรณ

เด็กหญิงปิ ยาพร ฉัตรสุ วรรณ

เกษตรวิสัย

ร.ร.หนองผึ@งวิทยาคาร***
ร.ร.บ้านโพนทัน

29

038744

นางจําเนียร พลพิมพ์

เด็กชายเมธาวี พลพิมพ์

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านดงครังใหญ่

30

038844

นางสุ เนตตา แก้วไชย

นางสาวสาริ ศา แก้วไชย

เกษตรวิสัย

ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐ

31

038845

นายสุ ชาติ แก้วไชย

นางสาวปฤณธร แก้วไชย

เกษตรวิสัย

ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐ

32

039024

นางสาวบังอร กุมผัน

เด็กชายกวินท์ อิมประสงค์

เกษตรวิสัย

ร.ร.คุรุราษฎร์สามัคคี

33

039024

นางสาวบังอร กุมผัน

เด็กชายเตชินท์ อิมประสงค์

เกษตรวิสัย

ร.ร.คุรุราษฎร์สามัคคี

34

039219

นางสุ รียน์ ิภา เจริ ญธนิตกุล

เด็กชายกิตติภมู ิ เจริ ญธนิตกุล

เกษตรวิสัย

ร.ร.วัดบ้านโพนเงิน

35

039337

นางจิราณี ศรี บุญเรื อง

เด็กชายสุ พีรภัทร ศรี บุญเรื อง

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านเขวาหรดี

36

039429

นางภาวินี สุ ดโต

เด็กชายวัฒนเทพ สุ ดโต

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านหนองแวง

37

039477

นางสุ ธาสิ นี มูลมณี

เด็กชายชยพล มูลมณี

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านขี@เหล็กซ้ายดอนแตง

38

039508

นางสาวอรทัย สิ งห์พนั ธ์

เด็กชายเชาวริ นทร์ หินซุย

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านโพนทัน

39

039634

นายวัฒนพล เจริ ญเขต

เด็กหญิงเกาศริ นทร์ เจริ ญเขต

เกษตรวิสัย

40

039652

นางเพ็ญศรี สุ ตะโท

เด็กชายศศิวฒั น์ สุ ตะโท

เกษตรวิสัย

ร.ร.หนองผึ@งวิทยาคาร***
ร.ร.บ้านเขวาตะคลอง

41

039682

นางณัฐฐินนั ท์ สมุทรศรี

เด็กหญิงวิรินทร์ดา สมุทรศรี

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านโพนทัน

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

42

039690

นางธนัญญา ประกอบแสง

43

039708

44

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

นางสาวอิสราภรณ์ ประกอบแสง

เกษตรวิสัย

ร.ร.เหล่าหลวงประชานุสรณ์***

นายวศิน พิสุทธิเมธา

เด็กหญิงพิมพ์ภสั สร พิสุทธิเมธา

เกษตรวิสัย

039800

นางกานต์พิชชา พิมพ์สิงห์

เด็กหญิงณิชกุล พิมพ์สิงห์

เกษตรวิสัย

ร.ร.หนองผึ@งวิทยาคาร***
ร.ร.บ้านอีเม้ง

45

039811

นางพรผกา จรบุรมณ์

เด็กชายพงษ์นริ นร์ จรบุรมณ์

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านขี@เหล็กซ้ายดอนแตง

46

039995

นางนงค์ลกั ษณ์ พรหมธิดา

เด็กหญิงชวัลรัตน์ วุฒิงาม

เกษตรวิสัย

ร.ร.บ้านหนองไผ่ลุ่ม

47

039996

นางอนัญญา พิสุทธิเมธา

เด็กหญิงปิ ยธิดา พิสุทธิเมธา

เกษตรวิสัย

48

040412

นายอัษฎาวุธ คชพันธ์

นางสาวเอื@ออังกูร คชพันธ์

เกษตรวิสัย

ร.ร.หนองผึ@งวิทยาคาร***
ร.ร.หนองผึ@งวิทยาคาร

49

015273

นายเล็กศักดิH ธรรมวิเศษ

นายพิชิตชัย ธรรมวิเศษ

เขต14

ร.ร.โพธิHทองพิทยาคม***

50

016674

นางสมมะณี หัสสะครบุรี

เด็กชายเจตนิพทั ธ์ หัสสะครบุรี

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวนั

51

022284

นางดอกไม้ ดลศรี

เด็หญิงวริ นทร โยธายุทธ

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

52

023931

นางทรงพร จันทะแสน

เด็กชายนําโชคชัย จันทะแสน

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

53

025149

นายสมจิตร ชัยบัง

เด็กหญิงกิตติยากร ชัยบัง

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

54

025155

นางวาสนา สระสิ งห์

นางสาวพิชชากร สระสิ งห์

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

55

025441

นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์

นายกฤตานนท์ ไชยรัตน์

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

56

028391

นางวิยะดา นัดที

เด็กชายปุระชัย นัดที

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

57

028935

นางเพียรลัดดา นิลผาย

เด็กชายกฤตนัย นิลผาย

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

58

029381

นายสมยศ ธรรมศิลป์

นายชนกนันท์ ธรรมศิลป์

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

59

029397

นางจารุ สิริ แสงจันทร์

นางสาววรรณพร คํามะสอน

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

60

029574

นางสุ กญั ญา นาเมืองรักษ์(แก้ววงษ

เด็กชายวชิรกร นาเมืองรักษ์

เขต14

ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

61

030115

นายสุ พิษ ภูแทนนา

เด็กชายธีรดนย์ ภูแทนนา

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

62

030134

นางสาวรชตต์ธณพร เอกภัทร์ชยั วงษ์

นางสาวกัญญภัสสก์ เอกภัทร์ชยั วงษ์

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

63

030135

นางบุญศรี บรรเลงการ

นายศุภวิชญ์ บรรเลงการ

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวนั

64

030320

นางธิดารัตน์ ประเสริ ฐสังข์

เด็กหญิงกัญญารัศน์ ประเสริ ฐสังข์

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

65

030697

นายสุ ภาพ ภูดินดาน

นางสาวปิ ยะสุ ดา ภูดินดาน

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

66

030967

นางปุณยนุช จางวาง

นางสาวปาณิศา จางวาง

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

67

031201

นางณิรดา วิไลภักดี

นายบัญญพนต์ วิไลภักดี

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

68

031201

นางณิรดา วิไลภักดี

นางสาวชณิภาดา วิไลภักดี

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

69

031201

นางณิรดา วิไลภักดี

เด็กชายกิตติพศ วิไลภักดี

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

70

031227

นางอัชรา ภูดินดาน

นางสาวอัจฉรี ยา ภูดินดาน

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

71

031532

นางสุ ภิญญา มีกระแส

เด็กหญิงสุ ทศั นาพร มีกระแส

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

72

031640

นางดวงใจ สมภักดี

เด็กหญิงกวิสรา สมภักดี

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

73

031640

นางดวงใจ สมภักดี

เด็กชายสิ รวิชญ์ สมภักดี

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

74

031704

นายนิมิต จันทะเกิด

เด็กชายณัฎฐ์ประคัลภ์ จันทะเกิด

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

75

031837

นางอรวรรณ รุ่ งวิสัย

เด็กชายธนกฤต รุ่ งวิสัย

เขต14

ร.ร.ขัติยะวงษา***

76

031864

นางชุติมา แก้วประชุม

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วประชุม

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

77

032359

นางอัญชัญ ศรี กริ นทร์

นายวชิรวิทย์ ศรี กริ นทร์

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

78

033430

นายสรพงษ์ แสนกล้า

เด็กหญิงนันท์นภัส แสนกล้า

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

79

033430

นายสรพงษ์ แสนกล้า

เด็กหญิงขวัญธิดา แสนกล้า

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

80

033430

นายสรพงษ์ แสนกล้า

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนกล้า

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

81

033460

นางศรี สุภาพ ประพันธมิตร

เด็กหญิงธนัชพร ประพันธมิตร

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

82

033461

นางจุรีพร คุริรัง

นางสาวศุภสั รา คุริรัง

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

83

033602

นายยุทธพงษ์ คุริรัง

เด็กหญิงศุภธิดา คุริรัง

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

84

033867

นายเพชร ตันสังวรณ์

เด็กหญิงธัญรดา ตันสังวรณ์

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

85

034158

นางเอมอร กุลสุ ข

นายนนท์นรัฐ กุลสุ ข

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

86

034307

นางกรองแก้ว ศิรินคร

นางสาวจุฑาณัฐ ศิรินคร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดราษฏร์อุทิศ

87

034326

นางสุ วรรณา ติขิณญ
ั ญากูล

เด็กหญิงธนวรรณ ติขิณญ
ั ญากูล

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

88

034327

นางศุภวรรณ เขตเจริ ญ

เด็กหญิงบัณฑิตา เขตเจริ ญ

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

89

034327

นางศุภวรรณ เขตเจริ ญ

เด็กหญิงญาสุ มิทร์ เขตเจริ ญ

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

90

034440

นางธริ จรรยา ศรี สุธญ
ั ญาวงศ์

นายสุ กฤตนันท์ ศรี สุธญ
ั ญาวงค์

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

91

034440

นางธริ จรรยา ศรี สุธญ
ั ญาวงศ์

นายธนจิรวัฒน์ ศรี สุธญ
ั ญาวงค์

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

92

034466

นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรี

เด็กชายชนาธิป วงศ์สมศรี

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

93

034516

นางพิชชากาณฑ์ สี ทาเกลี@ยงสกุล

เด็กหญิงสุ ภชาพร สุ ริหาร

เขต14

สนง.วัฒนธรรม จ.ร้อยเอ็ด

94

034529

นางชลาธร วินทะจักร์

เด็กหญิงเกศกนก วินทะจักร์

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

95

034572

นางจิรพรรณ เกลาเกลี@ยง

นายจิรพัทธ์ เกลาเกลี@ยง

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

96

034605

นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์

เด็กหญิงสุ พชั ราภรณ์ นาเมืองรักษ์

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

97

034623

นางรุ่ งนภา จํานงกิจ

นายกิจจํานง จํานงกิจ

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

98

034801

นายโสวัตร ประพันธมิตร

เด็กชายชิษณุพงศ์ ประพันธมิตร

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

99

034929

นางรัตนา อันทะไชย

เด็กชายพศิน อันทะไชย

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

100

034952

นางผ่องศรี จุลวงศ์

เด็กชายวิเชียรวิทย์ จุลวงศ์

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

101

035236

นายไพฑูรย์ เรื องเพ็ง

นางสาวบุษราคัม เรื องเพ็ง

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

102

035514

นายยุทธนา บุศเนตร

เด็กชายพงศกร บุศเนตร

เขต14

สนง.วัฒนธรรม จ.ร้อยเอ็ด

103

035528

นายนิรันดร์ อุดรพรหมราช

เด็กหญิงณิชารี ย ์ อุดรพรหมราช

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

104

035639

นายสุ กิจ ปิ จจะโร

เด็กหญิงวริ ษา ปิ จจะโร

เขต14

สนง.วัฒนธรรม จ.ร้อยเอ็ด

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

105

035904

นายเรื องฤทธิH ศรี ก่กู า

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรี ก่กู า

เขต14

ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

106

035922

นางประภาพร ศิริแว่น

เด็กหญิงปัณณพร ศิวิแว่น

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

107

035946

นายดุสิต นิลผาย

เด็กชายธนวินท์ นิลผาย

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

108

035965

นางสุ วิชชา ตรี นาจ

เด็กชายภูวณัฎฐ์ ตรี นาจ

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

109

036084

นายธรรมวัจน์ วิลยั พิศ

นายปฏิภาณ วิลยั พิศ

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

110

036122

นายอานนท์ ไหวดี

เด็กหญิงพิชญานันท์ ไหวดี

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

111

036151

นายสรวิชญ์ บุตรพรม

เด็กชายถิรวัฒน์ บุตรพรม

เขต14

ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด***

112

036151

นายสรวิชญ์ บุตรพรม

เด็กชายจักริ น บุตรพรม

เขต14

ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด***

113

036165

นายไชยรัตน์ เอียมแบน

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เอียมแบน

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

114

036281

นางดุษราภรณ์ สุ วรรณ์

เด็กชายจิรภาส สุ วรรณ์

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

115

036405

นายสุ รกิจ เทวราช

เด็กชายกฤตนันท์ เทวราช

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

116

036454

นางพจนันท์ ไหวดี

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ไหวดี

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

117

036455

นางวิมลรัตน์ ขันพนัส

เด็กหญิงนิสารัตน์ ขันพนัส

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

118

036455

นางวิมลรัตน์ ขันพนัส

เด็กหญิงจิตติญาภรณ์ ขันพนัส

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

119

036508

นางสมจิต อินทรชาติ

เด็กชายปิ ยพงษ์ อินทรชาติ

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

120

036518

นายพงษ์ศกั ดิH สังขยานนท์

นางสาวศวิตา สังขยานนท์

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

121

036563

นางอุบล ชมภูบุตร

เด็กหญิงธันยพร ชมภูบุตร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม

122

036595

นางพรรณี สุ่ มมาตย์

เด็กชายสิ รวิชญ์ สุ่ มมาตย์

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวนั

123

036673

นายจักรกฤษณ์ ถินคําเชิด

เด็กหญิงพิมพ์วลัญ ถินคําเชิด

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม

124

036673

นายจักรกฤษณ์ ถินคําเชิด

เด็กชายพุฒิพงศ์ ถินคําเชิด

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม

125

036675

นายนิวฒั น์ ตีทอง

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ตีทอง

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดราษฏร์อุทิศ

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

126

036687

นางนิตยา ธุระกิจ

นางสาววรนิษฐา ธุระกิจ

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

127

036695

นางพนิตพร กลางประพันธ์

เด็กชายภูมิบดินทร์ กลางประพันธ์

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

128

036700

นางดรรชนีย ์ จันทร์ถอด

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ จันทร์ถอด

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

129

036702

นางเมธาวี แสนปาง

เด็กชายศักดิHสิทธิH แสนปาง

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

130

036704

นางอุดมลักษณ์ ทองโคตร

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองโคตร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

131

036712

นางสาวจิรารัตน์ จตุพรม

เด็กหญิงจิรัชยา เยียมชัยภูมิ

เขต14

สนง.ศิลปากร

132

036723

นางสาวสรณ์สิริ เขตเจริ ญทรัพย์

เด็กหญิงสิ ริรดา สุ่ มมาตย์

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

133

036724

นางจุฬาลักษณ์ เวียงสมุทร

เด็กหญิงกานต์ธีรา เวียงสมุทร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

134

036725

นายพิพฒั นพงศ์ พลเยียม

เด็กชายพชรวิชญ์ พลเยียม

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

135

036737

นางบันดาร เชยชะนันท์

นางสาวกมลชนก เชยชะนันท์

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

136

036749

นายสุ ริยนั ป้ องนานาค

เด็กชายอติเทพ ป้ องนานาค

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

137

036763

นางชนิสรา อริ ยะเดชช์

เด็กหญิงวรางคณา อริ ยะเดชช์

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ

138

036764

นายสุ พรม เอกวงษา

เด็กชายณฐทกร เอกวงษา

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

139

036764

นายสุ พรม เอกวงษา

เด็กหญิงสุ พรรษา เอกวงษา

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

140

036798

นายณัฐพงศ์ ไชยยศ

เด็กชายนันตไชย ไชยยศ

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวนั

141

036801

นายเอกชัย สวัสดิรักษา

เด็กชายวัชรเกียรติ สวัสดิรักษา

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

142

036827

นางสาวพิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ

เด็กชายกรวิชญ์ ตีทอง

เขต14

กองการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

143

036857

นางศุภวารี วงศ์พรหม

เด็กหญิงแพรพลอย วงศ์พรหม

เขต14

ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

144

037053

นายขวัญประชา พลพุทธา

เด็กชายนรวิชญ์ พลพุทธา

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม

145

037187

นางนันทนา ภูมิสุทธิH

เด็กหญิงอมลณัฐ ภูมิสุทธิH

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

146

037282

นางณปภัช ลิม@ พงศ์ธร

เด็กชายภาวัช ลิม@ พงศ์ธร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

147

037289

นางชญานิศา ประชาโชติ

นายชัชพิสิธ ประชาโชติ

เขต14

ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

148

037289

นางชญานิศา ประชาโชติ

เด็กหญิงศุพิชญา ประชาโชติ

เขต14

ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

149

037316

ว่าที ร.ต.กฤษณะ ระวิโรจน์

เด็กหญิงกรชนก ระวิโรจน์

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

150

037344

นางฉันทรุ จี พรมเกตุ

เด็กชายนรเศรษฐ์ พรมเกตุ

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

151

037346

นายวิชยั พ้องเสี ยง

เด็กชายมินธาฎา พ้องเสี ยง

เขต14

ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

152

037467

นายวิเชียร คลังพระศรี

เด็กชายปั@นทรัพย์ คลังพระศรี

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

153

037489

นางพิชดา รจนัย

นายพิสิษฐ์ รจนัย

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

154

037632

นายวิเชฏฐ์ อาจหาญ

เด็กหญิงนันทัชพร อาจหาญ

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

155

037647

นายเดชนรสิ งห์ รัตนพล

เด็กหญิงปรี ยาภรณ์ รัตนพล

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

156

037658

นางธนพร กาญจนหงษ์

เด็กหญิงธัญวรัตม์ กาญจนหงษ์

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวนั

157

037659

นางจิศดา ยิงทรัพย์

เด็กชายธิติ ยิงทรัพย์

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

158

037686

นางสุ ขมุ าล พันโนลาด

เด็กหญิงมณฑกาญจน์ พันโนลาด

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

159

037785

นายสุ ทธิ แก้ววิจิตร

เด็กหญิงเทพนภา แก้ววิจิตร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

160

037872

นางอรวรรณ ภูกลาง

เด็กชายศุภวิชญ์ ภูกลาง

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

161

037954

นางพัชราภา แสงทอง

เด็กชายพชรวิศ เวียนติง

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

162

037988

นางรัมภาพร ศรี สุข

เด็กชายธนกฤต ศรี สุข

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

163

038020

นางธนิดา อนุนิวฒั น์

เด็กหญิงมุกดาการ อนุนิวฒั น์

เขต14

กองการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

164

038068

นางมัลลิกา ศรี ละมนตรี

เด็กหญิงสิ รินุช สิ งห์มาตย์

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

165

038212

นางนิตยา แสงวัชพันธุ์

เด็กหญิงชริ ญญา แสงวัชพันธุ์

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

166

038229

นางกุหลาบ คลังพระศรี

เด็กชายปกป้ อง คลังพระศรี

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

167

038279

นางพิกลุ แผนสุ พดั

เด็กชายกรวิชญ์ แผนสุ พดั

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

168

038287

นายสมรรถชัย บุญโพธิH

เด็กหญิงวริ นชุดา บุญโพธิH

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

169

038300

นางดรุ ณี ดวงวิไล

เด็ดชายพชรปพน ดวงวิไล

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

170

038306

นางเดือนฉาย พรสวัสดิH

เด็กหญิงจิรประภา พรสวัสดิH

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

171

038329

นายสุ รินทร์ ทวยหมืน

นางสาวสุ ธิดา ทวยหมืน

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

172

038381

นายนิรันทร์ สมปู่

เด็กชายปฎิภาณ สมปู่

เขต14

กองการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

173

038381

นายนิรันทร์ สมปู่

เด็กหญิงปพิชญา สมปู่

เขต14

กองการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

174

038391

นายสุ รศักดิH พรมเกตุ

นายสุ รวิชญ์ พรมเกตุ

เขต14

กศน.อ.ธวัชบุรี***

175

038401

นางอัจฉริ ยาภรณ์ อินทะเนน

เด็กหยญิงอารี รดา อินทะเนน

เขต14

ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด***

176

038401

นางอัจฉริ ยาภรณ์ อินทะเนน

เด็กหญิงอรณิชชา อินทะเนน

เขต14

ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด***

177

038421

นางสาวชวัลนุช ครองสนัน

เด็กชายพลพจน์ พิมพ์ไธสง

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

178

038422

นางนริ ศรา ปราสาร

เด็กชายนราวิชญ์ ปราสาร

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

179

038464

นางสาวสุ มตั ษา ชุมมา

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สอนนํา

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

180

038464

นางสาวสุ มตั ษา ชุมมา

เด็กหญิงศศิธร สอนนํา

เขต14

ร.ร.เทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า

181

038491

นางคําหล้า พันหนองหว้า

เด็กหญิงภูริชญา พันหนองหว้า

เขต14

กศน.อ.ทุ่งเขาหลวง***

182

038525

นายภาสกร ชมภูบุตร

เด็กหญิงแพรวา ชมภูบุตร

เขต14

กศน.อ.เมือง***

183

038544

นางสุ ภาพร ศรี ชิณราช

นายลภัทสกร ศรี ชิณราช

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

184

038555

นายถาวร วงค์คาํ แก้ว

เด็กชายพิชยุทธ วงค์คาํ แก้ว

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

185

038631

นายชัยยงค์ ไวยเวช

เด็กหญิงกนกพร ไวยเวช

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

186

038631

นายชัยยงค์ ไวยเวช

เด็กชายปฎิพทั ธ์ ไวยเวช

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

187

038646

นางบุษราคัม ทองกุล

เด็กชายวิศนุ ทองกุล

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

188

038669

นายเสรี นาไชยโย

นางสาวพิชญ์สินี นาไชยโย

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

189

038872

นางปราริ ณา อาษาธง

190

038873

191

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กชายธนภัทร อาษาธง

เขต14

กศน.อ.เมือง***

นางเจียรนัย มะลาดวง

เด็กชายภาคิน มะลาดวง

เขต14

กศน.อ.เมือง***

038940

นางนชนก อุ่นเรื อน

นายเจนณรงค์ อุ่นเรื อน

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

192

039063

นางสาวเจษฏาพร พันธุ์พานิชย์

เด็กหญิงหทัยชนก กลินอุบล

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

193

039108

นางวลักษวรรณ วาเหลา

เด็กหญิงกัญญาภัทร วงเหลา

เขต14

ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย***

194

039143

นายประพิศ โบราณมูล

เด็กชายอภิชาต โบราณมูล

เขต14

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย

195

039143

นายประพิศ โบราณมูล

เด็กหญิงปริ ญญาภรณ์ โบราณมูล

เขต14

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย

196

039144

นายธีรภัทร์ ถินแสนดี

เด็กชายจีรวัฒน์ ถินแสนดี

เขต14

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย

197

039144

นายธีรภัทร์ ถินแสนดี

เด็กหญิงสิ ริรัตน์ ถินแสนดี

เขต14

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย

198

039190

นายพงษ์ศกั ดิH เสนพงษ์

เด็กหญิงธิติดา เสนพงษ์

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

199

039194

นางรัชนี จันทิมา

เด็กหญิงอรอารี จันทิมา

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดป่ าเรไร

200

039214

นายศิวา จรู ญเพ็ญ

เด็กหญิงพัณทิตา จรู ญเพ็ญ

เขต14

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

201

039234

นางปภากร มะณีแสง

นายศุภกฤต มะณีแสง

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

202

039375

นางสาวบุญยนุช โพธิชยั เลิส

เด็กชายฐาปกรณ์ พูนเอียด

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

203

039375

นางสาวบุญยนุช โพธิชยั เลิส

เด็กหญิงเบญญาภา พูนเอียด

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

204

039391

นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

เด็กชายณพงศ์ ชนกระโทก

เขต14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

205

039468

นายสวัสดิH ปาปะเก

เด็กชายโสภณวิชญ์ ปาปะเก

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

206

039468

นายสวัสดิH ปาปะเก

เด็กหญิงปริ ยาภัทร ปาปะเก

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

207

039468

นายสวัสดิH ปาปะเก

เด็กหญิงพรรณภัทร ปาปะเก

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

208

039482

นายวีรยุทธ เผ่าภูธร

เด็ดหญิงพรรษพร เผ่าภูธร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

209

039799

นางศุภลักษณ์ เวียงสี มา

นางสาวสิ ดาพร เวียงสิ มา

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

210

039802

นางพวงพิศ นาไชยโย

นายสิ รวิชญ์ นาไชยโย

เขต14

ร.ร.สตรี ศึกษา 1***

211

039828

นางสาวภคพร รัตนภักดี

เด็กชายภพธรรม ภิญญโชติ

เขต14

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

212

040108

นางนารี รัตน์ จันทวฤทธิH

เด็กหญิงสตรี รัตน์ จันทวฤทธิH

เขต14

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย

213

040123

นางสาวณปภัช สุ วิสอน

เด็กหญิงธนพร แก้ววิจิตร

เขต14

ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง

214

040235

นายสิ ทธิศกั ดิH เพิมพูล

นางสาวศศิธร เพิมพูน

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

215

040235

นายสิ ทธิศกั ดิH เพิมพูล

เด็กชายภราดร เพิมพูน

เขต14

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

216

040370

นางพิศมัย ชมภูบุตร

เด็กชายมหานที ชมภูบุตร

เขต14

กศน.อ.ทุ่งเขาหลวง***

217

040392

นายธนกร โพธิษา

เด็กชายวีรยุทธ โพธิษา

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

218

040392

นายธนกร โพธิษา

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิษา

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

219

19822

นางเครื อวรรณ ประมงมุข

นางสาววัชรี ประมงมุข

เขต14

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด

220

017121

นางศิริพรรณ สุ วรรณพิมพ์

เด็กหญิงพัทธนันท์ สุ วรรณพิมพ์

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านหัวนาคํา

221

028873

นายกระจ่าง ประทาย

เด็กหญิงทวิลาวัณย์ ประทาย

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์

222

032057

นายนพดล ชิตบัณฑิตย์

เด็กชายบวริ ศ ชิตบัณฑิตย์

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านดงยาง

223

034660

นางจิราภรณ์ หงษ์ศรี

เด็กหญิงแพรวา หงษ์ศรี

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านดงยาง

224

035365

นายไพบูลย์ คูเมือง

เด็กหญิงสิ ริมา คูเมือง

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านข่า

225

035449

นางอรัญ มูลบุญ

เด็กชายวงศธร มูลบุญ

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.โคกล่ามพิทยาคม***

226

035449

นางอรัญ มูลบุญ

เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.โคกล่ามพิทยาคม***

227

035664

นางวารี ย ์ กกฝ้ าย

เด็กชายธนภัทร กกฝ้ าย

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านหนองตอวิทยา

228

035987

นางราตรี พลวุฒิ

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลวุฒิ

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.ชุมชนบ้านโคกล่าม

229

036155

นางสาวสุ ระณีย ์ ติสองเมือง

เด็กหญิงวีริสรา ติสองเมือง

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.โคกล่ามพิทยาคม***

230

037750

นางจันทร์เพ็ญ หมายมุ่ง

เด็กชายภาณุเกียรติ หมายมุ่ง

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.จตุรพักตรพิมาน

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

231

037963

นางจิราพร สิ งห์พลทัน

เด็กหญิงจิราชา สิ งห์พลทัน

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.ดู่นอ้ ยประชาสรรค์***

232

038323

นางฐานิตา คําจันทร์

เด็กหญิงมนัสนันท์ คําจันทร์

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.โคกล่ามพิทยาคม***

233

038324

นางณัฐทริ กา เสนาภักดิH

เด็กหญิงลักษณาพร เสนาภักดิH

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.โคกล่ามพิทยาคม***

234

038614

นายโสภณ เทียมวงค์

เด็กชายณัฐดนัย เทียมวงค์

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.ดู่นอ้ ยประชาสรรค์***

235

038720

นายประชา วงค์อินตา

เด็กหญิงธีริศรา วงค์อินตา

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านเหล่าจันหนองทุ่ม

236

038813

นายคําสัน แน่นอุดร

เด็กหญิงณัฐณิชา แน่นอุดร

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.โคกล่ามพิทยาคม***

237

038926

นางสุ พรรณี ราชแก้ว

นายสรรเพชญ ราชแก้ว

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านดงยาง

238

039257

นางรุ่ งรักษ์ โอ้อารี

เด็กหญิงณัฐนรี โอ้อารี

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.ดู่นอ้ ยประชาสรรค์***

239

039356

นายสมพงษ์ สุ ขประเสริ ฐ

เด็กชายภูวเดช สุ ขประเสริ ฐ

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านข่า

240

039356

นายสมพงษ์ สุ ขประเสริ ฐ

เด็กหญิงณิชาภา สุ ขประเสริ ฐ

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านข่า

241

039566

นางสุ นีย ์ ตอเสนา

เด็กชายปิ ยะพันธ์ ตอเสนา

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านดงกลาง

242

039863

นางเนาวรัตน์ ผือโย

นายนวพล ผือโย

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.ราชสารสุ ธีอนุสรณ์

243

039878

นายณรงค์ฤทธิH ม่วงมนตรี

เด็กชายศิวกร ม่วงมนตรี

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.โคกล่ามพิทยาคม***

244

039965

นางรัตนาพร เดชวงษา

เด็กชายรัตนพงษ์ เดชวงษา

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านเหล่ายูง

245

039984

นายญารัตน์ ชินรัตน์

เด็กหญิงอรญา ชินรัตน์

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.ดู่นอ้ ยประชาสรรค์***

246

039994

นายศรายุทธ แนวจําปา

เด็กหญิงวริ ศรา แนวจําปา

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.บ้านไม้ล่าว

247

040281

นางสุ ภาพร ดวงพรม

เด็กชายฐานยิน ดวงพรม

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก***

248

040282

นางสาวรัชฎาพร อุ่นเจริ ญ

เด็กหญิงจุฑาธิบดิH วรรณคํา

จตุรพักตรพิมาน

ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก***

249

022069

นางบังอร มนตรี

นางสาวศุภกานต์ มนตรี

จังหาร

ร.ร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์***

250

027670

นางสมศรี ตาสระคู

นายศาศวัตร ตาสระคู

จังหาร

ร.ร.บ้านหนองเข็ง

251

028046

นางสุ ปรานี สตารัตน์

นางสาวนีรญากร สตารัตน์

จังหาร

ร.ร.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุก

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

252

031505

นางบุญเตียง คุณารักษ์

เด็กหญิงศศิกร คุณารักษ์

จังหาร

ร.ร.บ้านเหล่ากล้วย

253

031505

นางบุญเตียง คุณารักษ์

เด็กชายธีรภัท์ คุณารักษ์

จังหาร

ร.ร.บ้านเหล่ากล้วย

254

034786

นางลําไพร คงอึม

เด็กชายกิตติภทั ร คงอึม

จังหาร

ร.ร.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์

255

035926

นางสมบูรณ์ สุ ดสน

นางสาวภูสุดา สุ ดสน

จังหาร

ร.ร.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุก

256

036266

นางจํารัส ลิขิตวาส

เด็กหญิงทรงอักษร ลิขิตวาส

จังหาร

ร.ร.บ้านแคน

257

037420

นางสุ รินธร ซ่อนกลิน

เด็กชายสมฤทธิH ซ่อนกลิน

จังหาร

ร.ร.หัวนางามวิทยา

258

037509

นางอรทัย พรมเลิศ

เด็กชายพิชชากร พรมเลิศ

จังหาร

ร.ร.บ้านแพง(จตุรคามสําราญวิทย์)

259

037826

นางแสงเดือน มินยะกากี

เด็กหญิงชิดชนก มินยะกากี

จังหาร

ร.ร.บ้านเหล่ากล้วย

260

039297

นายพยุงศักดิH อสิ กนั

เด็กหญิงพิชญากร อสิ กนั

จังหาร

ร.ร.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

261

015716

นายมนตรี เวชกามา

นางสาวพีรณัฐ เวชกามา

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านหนองแก่ง

262

016166

นายบุญทวี อนันทวรรณ

นางสาวศิริขวัญ อนันทวรรณ

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านมีชยั

263

025024

นายประยงค์ จันทคัด

เด็กชายรัชชานนท์ จันทคัด

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านดอนแดง

264

033605

นางนิภาพร ศรี ทองแดง

นายศุภฤกษ์ ศรี ทองแดง

เชียงขวัญ

ร.ร.วังยาวเจริ ญวิทย์

265

034080

นางดวงใจ ดวงวงษา

เด็กหญิงอาทิตยา คําคุณ

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านเขือง

266

034361

นางพิกลุ พรรณแสง

เด็กชายกิตติพงศ์ พรรณแสง

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านพลับพลา

267

036777

นางจินตนา แพงวงศ์

เด็กหญิงปฤณดา แพงวงศ์

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านวังปากบุ่ง

268

037612

นายปิ ลันธน์ สระแก้ว

เด็กหญิงปานปิ ลันธน์ สระแก้ว

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านดอนสําราญ

269

037634

นางอุมาพร เสริ มเหลา

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสริ มเหลา

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านดงบัง

270

037970

นายภิรมย์ พันธะไชย

นางสาวกัญญพัชร พันธะไชย

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านดงบัง

271

038008

นางชญากาณภ์ บุระพวง

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุระพวง

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านดอนพยอมน้อย

272

038375

นายนิติพฒั น์ พินยะพงค์

เด็กชายอัครวัฒน์ พินยะพงค์

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านป่ าสุ่ มหนองปิ ง

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

273

039327

นางรัชฎา พงษ์แสนหาญ

274

039500

275

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

นางสาวพรชนก โรจนวิเชียร

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านหมูมน้

นางวราภรณ์ ปัญจเนตร

เด็กชายปิ ติกรณ์ ปัญจเนตร

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านมีชยั

039814

นางพูนทรัพย์ สรภูมิ

เด็กชายพชร สรภูมิ

เชียงขวัญ

ร.ร.บ้านหมูมน้

276

017176

นายเสงียม เชื@อลิน@ ฟ้ า

เด็กชายญัฐกิตต์ เชื@อลิน@ ฟ้ า

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านซองแมว

277

017176

นายเสงียม เชื@อลิน@ ฟ้ า

นางสาวศิริลกั ษณ์ เชื@อลิน@ ฟ้ า

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านซองแมว

278

034266

นางกาญจนา พรมเกตุ

เด็กชายสุ ประวีณ์ พรมเกตุ

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านซองแมว

279

035699

นายเดชา ต่อโชติ

เด็กชายปิ ติภทั ร ต่อโชติ

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านบัวหลวง

280

036531

นางศิริวรรณ โลหาวุธ

นางสาวกัญญาณัฐ โลหาวุธ

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.เทอดไทยวิทยาคม***

281

036957

นางธิดารัตน์ ไชยรักษ์

เด็กชายธรรมรักษ์ ไชยรักษ์

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านบัวหลวง

282

036957

นางธิดารัตน์ ไชยรักษ์

เด็กชายไท ไชยรักษ์

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านบัวหลวง

283

036958

นางปวีณา สันเต

เด็กชายธนกฤต สันเต

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านบัวหลวง

284

038361

นางพัชรา โพธิHศรี ศาสตร์

นายปองพล โพธิHศรี ศาสตร์

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านยางใต้

285

038363

นางณัฏณภัทร เนืองภา

เด็กชายฐิติวสั ส์ เนืองภา

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.ท่าโพธิHผักก้ามวิทยา

286

038595

นางสาวศิริประภา สงค์ศรี

เด็กหญิงธิชาฎา โอวาท

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านบัวหลวง

287

039464

นายสัมฤทธิH สันเต

เด็กชายธนกฤต สันเต

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านขว้างใหญ่

288

039900

นางเกศสิ ริ ศรี ศิลป์

เด็กชายสุ รวัช ศรี ศิลป์

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.บ้านหนาด

289

040072

นางปรี ยา สุ ริยะวงค์

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุ ริยะวงค์

ทุ่งเขาหลวง

ร.ร.ท่าโพธิHผักก้ามวิทยา

290

015360

นายวัชรพล โพธิชยั

เด็กหญิงรพีพชั ร โพธิHชัย

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านธวัชบุรี

291

017827

นายสุ ริยา ศุภฤกษ์พรชัย

เด็กหญิงปรี ยาพร ศุภฤกษ์พรชัย

ธวัชบุรี

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี***

292

020128

นายฤทธิไกร รัตนวงค์

นายแทนพงศ์ รัตนวงศ์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านธวัชบุรี

293

026954

นายสมบัติ ปุรณะ

นายกวีพงศ์ ปุรณะ

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านธวัชบุรี

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

294

027100

นายสุ รพล นกแก้ว

เด็กชายวชิรพล นกแก้ว

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านสองพีน้องวิทยาคาร

295

027734

นายสมหมาย ฉวีวงษ์

เด็กหญิงอรฤดี ฉวีวงษ์

ธวัชบุรี

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี***

296

028914

นางราศรี หาหอม

เด็กชายธราดล หาหอม

ธวัชบุรี

ร.ร.ไพศาลวิทยาคม(บ้านดอนงัว)

297

029779

นางเตือนใจ ศรี หาคลัง

นางสาวกษมา ศรี หาคลัง

ธวัชบุรี

ร.ร.เวฬุวนั

298

029782

นายลือชัย ศรี หาคลัง

นายวชิรวิทย์ ศรี หาคลัง

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านดอนชัย

299

030313

นางอัฐญาภรณ์ อริ ยาพัฒน์

เด็กชายศรัณย์พงศ์ อริ ยาพัฒน์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์

300

031825

นายนพดล หาหอม

เด็กหญิงดลพร หาหอม

ธวัชบุรี

ร.ร.ไพศาลวิทยาคม(บ้านดอนงัว)

301

032373

นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส

เด็กชายพันเมือง อรัญญวาส

ธวัชบุรี

ร.ร.ศรี ธวัชวิทยาลัย***

302

032373

นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส

นายพันนิตย์ อรัญญวาส

ธวัชบุรี

ร.ร.ศรี ธวัชวิทยาลัย***

303

032486

นางวรวิมล บุญพันธ์

เด็กหญิงเขมิกา บุญพันธ์

ธวัชบุรี

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี***

304

032696

นางชุติมา จอมสมสา

เด็กชายสิ ทธินนท์ จอมสมสา

ธวัชบุรี

ร.ร.ธงธานี***

305

033027

นางสมจิตร์ สุ ทธิประภา

นายปริ นทร สุ ทธิประภา

ธวัชบุรี

ร.ร.เมืองธวัชบุรี

306

033143

นางวันเพ็ญ เพ็งนาม

เด็กหญิงพัชรจิมาพร เพ็งนาม

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

307

033143

นางวันเพ็ญ เพ็งนาม

นางสาวสุ รัตนาพร เพ็งนาม

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

308

033673

นายสําเนา ชาญสมร

เด็กหญิงนันทพร ชาญสมร

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านเมืองน้อย

309

033858

นายวิสุทธิH จอมคําสิ งห์

นางสาวพิมพ์พิสุทธิH จอมคําสิ งห์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านสองพีน้องวิทยาคาร

310

033952

นางกัลยา โพธาราม

นางสาวชุติมา โพธาราม

ธวัชบุรี

ร.ร.เมืองธวัชบุรี

311

034026

นางอรุ ณี จันไชยชิต

เด็กชายศุภวิชญ์ จันไชยชิต

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

312

034026

นางอรุ ณี จันไชยชิต

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จันไชยชิต

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

313

034521

นางสาวเบญญาภา สุ ระภักดิH

เด็กชายศุภกฤต สุ ระภักดิH

ธวัชบุรี

ร.ร.ธงธานี***

314

034647

นางละออง สายพันธ์

นางสาวศีลรักษา สายพันธ์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

315

034766

นางอุบล ภูศรี

316

034878

317

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

นางสาวกฤติญาณี ภูศรี

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

นางวราภรณ์ นิรมลสมบัติ

นางสาวฤลัชนันท์ นิรมลสมบัติ

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

034878

นางวราภรณ์ นิรมลสมบัติ

เด็กชายวชิรวิทย์ นิรมลสมบัติ

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

318

034949

นางปิ ยะสุ ดา จอมหงษ์

เด็กหญิงรัญชน์รวินดา จอมหงษ์

ธวัชบุรี

ร.ร.ธงธานี***

319

034949

นางปิ ยะสุ ดา จอมหงษ์

เด็กชายอัฎฐกรกฎ จอมหงษ์

ธวัชบุรี

ร.ร.ธงธานี***

320

035004

นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์

นายธนาคาร ศีลพันธ์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านหนองดู่

321

035497

นางสุ ธาทิพย์ โคชา

เด็กชายสิ รภัทร โคชา

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านสองพีน้องวิทยาคาร

322

035551

นางศิริลกั ษณ์ ติPบสุ ก

ธวัชบุรี

ร.ร.ธงธานี***

323

035716

นายสปอร์ต นนพิทกั ษ์

เด็กหญิงชนม์ชนก ติPบสุ ก
นายรัฐภูมิ นนพิทกั ษ์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

324

035954

นายอําพันธ์ ประชาชิต

เด็กชายอัครพงศ์ ประชาชิต

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านหัวโนน

325

036053

นางศศิธร ดวงประทุม

เด็กชายพีระพัชร นามไพร

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

326

036127

นางกนกวรรณ เวียงสมุทร

นางสาวสุ รัญชนา เวียงสมุทร

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านราชธานี

327

036186

นายสุ เมธ หาญเวช

เด็กหญิงกัลย์ฐิตา หาญเวช

ธวัชบุรี

ร.ร.ศรี ธวัชวิทยาลัย***

328

036267

นางสุ ตาพร วัฒนะเลิศโรจน์

นายวิศว วัฒนะเลิศโรจน์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านมะยาง

329

036607

นางสมจิตร เทพสกุล

เด็กชายเปี ยมปิ ติ เทพสกุล

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านมะยาง

330

036727

นางศรันย์ภรณ์ นกแก้ว

นางสาวสุ ชีรา นกแก้ว

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านสองพีน้องวิทยาคาร

331

037036

นางพิณทอง บุตรวงศ์

เด็กชายกิตตินนั ท์ บุตรวงศ์

ธวัชบุรี

ร.ร.ไพศาลวิทยาคม(บ้านดอนงัว)

332

037198

นางเทียมจันทร์ บุญสด

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญสด

ธวัชบุรี

ร.ร.ศรี ธวัชวิทยาลัย***

333

037254

นางพิฬนิจอาภรณ์ อุณภา

เด็กหญิงพัณณิตา อุณภา

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านตาอุด

334

037254

นางพิฬนิจอาภรณ์ อุณภา

เด็กชายพิชชากร อุณภา

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านตาอุด

335

037254

นางพิฬนิจอาภรณ์ อุณภา

เด็กชายพงศภัค อุณภา

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านตาอุด

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

336

037255

ส.อ.จักรริ นทร์ จุลสม

นายธนิตพล จุลสม

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านหนองสาหร่ าย

337

037255

ส.อ.จักรริ นทร์ จุลสม

นางสาวกมลพรรณ จุลสม

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านหนองสาหร่ าย

338

037428

นางปาริ ชาติ วรรณราชู

เด็กหญิงณัฏฐิดา วรรณราชู

ธวัชบุรี

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี***

339

037440

นายสุ บิน ขันแข็ง

นายศุภวิชญ์ ขันแข็ง

ธวัชบุรี

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี***

340

037839

นายวิฑูรย์ บูระพันธ์

เด็กชายปลื@มปิ ติ บูระพันธ์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านสองพีน้องวิทยาคาร

341

038027

นางพจณีย ์ ทุมริ นทร์

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทุมริ นทร์

ธวัชบุรี

ร.ร.ศรี ธวัชวิทยาลัย***

342

038027

นางพจณีย ์ ทุมริ นทร์

เด็กชายณัฐภูมิ ทุมริ นทร์

ธวัชบุรี

ร.ร.ศรี ธวัชวิทยาลัย***

343

038069

นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว

เด็กหญิงวริ ศรา บุญศล

ธวัชบุรี

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี***

344

038535

นายดนัยศักดิH เจริ ญเขต

เด็กชายภคณัฎฐ์ เจริ ญเขต

ธวัชบุรี

ร.ร.ธงธานี***

345

038659

นายนิกร พรรณขาม

เด็กหญิงคําแพง พรรณขาม

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านงิ@ว(คุรูปถัมภ์)

346

039172

นางดาวเรื อง รัตนพล

เด็กชายธฤตธรรศ รัตนพล

ธวัชบุรี

ร.ร.เมืองน้อยวิทยาคม***

347

039316

นางสงกรานต์ ภูมิโชต

เด็กชายสิ ทธิกาญจน์ ภูมิโชติ

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านราชธานี

348

039399

นางสุ ทธิถาพร ทวยหมืน

นายสุ ทธิกานต์ ทวยหมืน

ธวัชบุรี

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี***

349

039636

นายดํารงค์ สท้านอาสน์

เด็กชายจิรภัทร สท้านอาสน์

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา

350

039676

นางสุ ภาวดี น้อยสุ วรรณา

เด็กชายทีมไทย น้อยสุ วรรณา

ธวัชบุรี

ร.ร.ขี@เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา

351

039738

นายนิรุตต์ ชนไธสง

เด็กชายกีรตินนท์ ชนไธสง

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

352

039738

นายนิรุตต์ ชนไธสง

นายโชคอนันต์ ชนไธสง

ธวัชบุรี

ร.ร.บ้านอีหมุน

353

015702

นางปนัดดา ก้านจักร

นายจักรภัทร ก้านจักร

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสําราญ

354

022436

นางพนาวัน สงคริ นทร์

นางสาวจิรนุช สงคริ นทร์

ปทุมรัตต์

ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม***

355

022439

นายมันคง ไชยแสน

เด็กหญิงสิ ริวิมล ไชยแสน

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

356

022952

นายมรกต โนมะยา

เด็กชายอัยการ โนมะยา

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

357

024951

นายนริ นทร์ ประวันนา

นางสาวขวัญนรัตน์ ประวันนา

ปทุมรัตต์

ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม***

358

026032

นางหนูเพียร พันทองคํา

นางสาวปัญญาพร พันทองคํา

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดงช้าง

359

026929

นายพลรบ เหวห้วย

เด็กหญิงกษมาวดี เหวห้วย

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

360

029616

นางสุ รภี ปิ นะเล

นางสาววณิชชยา ปิ นะเล

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

361

030186

นายบุญส่ ง มะณีแสง

เด็กชายรัตนพงศ์ มะณีแสง

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโคกกลาง

362

030244

นางจารุ ณี ศิริเลิศ

เด็กชายสหัสวรรษ ศิริเลิศ

ปทุมรัตต์

ร.ร.ชุมชนบ้านโคกทม

363

031120

นายคงศักดิH เลิศฤทธิH

นายอภิวฒั น์ เลิศฤทธิH

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

364

031798

นางธัญพร ยมนัตถ์

เด็กชายภัทรพงษ์ คําโนฤทธิH

ปทุมรัตต์

ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแคน

365

033535

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์ฝาง

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสวนปอ

366

033574

นางจุรีพร รมเพ็ง

เด็กหญิงสโรชรัตน์ รมเพ็ง

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านจานเหนือ

367

033574

นางจุรีพร รมเพ็ง

เด็กหญิงสโรชา รมเพ็ง

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านจานเหนือ

368

033601

นายไพศาล ปทักขีนงั

เด็กหญิงยุวนันท์ ปทักขีนงั

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านม่วง

369

033966

นางพรรณสุ ภา จันทร์ฝาง

เด็กชายพิชQุตม์ จันทร์ฝาง

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสวนปอ

370

034101

นายวิรกุล บาลศิริ

เด็กชายพัชรพล บาลศิริ

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

371

034304

นางวรี นนั ท์ คุริรัง

นางสาวรตาชนก คุริรัง

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

372

035343

นางศุภรัตน์ ฤาโสภา

นางสาวศุระวี ฤาโสภา

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโคกก่อง

373

035640

นางสมจินต์คนึง ลือธิสาร

นางสาวสมจินตนา ไตรทิพย์

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

374

035725

นางวิราวรรณ์ หอมวงษ์

เด็กหญิงสุ ภิสรา หอมวงษ์

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

375

035747

ร.ร.บ้านโพธิHน้อย

035749

เด็กหญิงปณิดา อึ@นนวล
เด็กชายจตุรภัทร สุ ขดาษ

ปทุมรัตต์

376

นางอภิญา อึ@นนวล
นางวัชรี สุ ขดาษ

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดูน

377

035973

นางมณฑิรา จันทน์ดาหงส์

เด็กหญิงอาทิตยา จันทน์ดาหงส์

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

378

036505

นายชูชาติ พุธอุดร

379

037548

380

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กชายอภิชากร พุธอุดร

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านนํ@าคํา

นายนิวฒั น์ อุ่นพิกลุ

เด็กหญิงนิลยา อุ่นพิกลุ

ปทุมรัตต์

ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม***

037620

นางวิไลรัตน์ คงวร

เด็กชายทัศษนัย คงวร

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสระบัว

381

038010

นายศักดฺ ศ์ รี ไหลสุ ข

เด็กชายณัฐดนัย ไหลสุ ข

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสวนปอ

382

038010

นายศักดฺ ศ์ รี ไหลสุ ข

เด็กชายปรัญชัย ไหลสุ ข

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสวนปอ

383

038051

นายอาทิตย์ จันทน์ดาหงส์

เด็กชายนราวิชญ์ จันทน์ดาหงส์

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

384

038486

นางสุ ธีรา ยมนัตถ์

เด็กหญิงณัฐภัสสร ยมนัตถ์

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

385

038655

นางจําปี เนื@อน่วม

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนื@อน่วม

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

386

038809

นางรัตน์ธญา จิตรโก

เด็กหญิงนัชชนันท์ จิตรโก

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสระบัว

387

038906

นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ลา

เด็กชายอภิรัตน์ อุบลไกรสี ห์

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโนนสะอาด

388

038985

นางเชอรี แก้วมงคล

เด็กชายพศวีร์ แก้วมงคล

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านจานใต้

389

039066

นางปัทมา บุตรตะโคตร

เด็กชายบัญญวัต บุตรตะโคตร

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดูน

390

039318

นางไพลิน เตียงพลกรัง

เด็กชายเตชัส เตียงพลกรัง

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสวนปอ

391

039626

นายคําภู โกฎหอม

เด็กหญิงธัญรดา โกฎหอม

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านค้อแสนสี

392

039669

นางสุ ภาพร สุ ทธิโส

เด็กหญิงชีวาพร สุ ทธิโส

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านโคกก่อง

393

040032

นางศริ ญญา การิ โก

เด็กชายชานุพฒั น์ การิ โก

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านดู่ฝายใหญ่

394

040090

นายสมศักดิHศรี ชราศรี

เด็กชายชาติอาชาไนย ชราศรี

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านหนองบึง

395

040296

นางอังคณา ไทยโสภา

เด็กหญิงจิรัชยา ไทยโสภา

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสระบัว

396

040317

นางสาวพัชราภรณ์ ศรี แก่นจันทร์

เด็กหญิงรังสิ มาภรณ์ ศรี แก่นจันทร์

ปทุมรัตต์

ร.ร.บ้านสระบัว

397

005331

นายสโมสร โชติขนั ธ์

เด็กชายอนุชา โชติขนั ธ์

พนมไพร

อ.พนมไพร

398

007326

นางดวงจันทร์ ปุ่ นวรรณา

นางสาวอธิพร บุ่นวรรณา

พนมไพร

อ.พนมไพร

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

399

015889

นายดุสิต ดวงประภา

นางสาววิไลลักษณ์ ดวงประภา

พนมไพร

อ.พนมไพร

400

016133

นายธนกร สุ ภาพสุ นทร

นางสาวกมลชนก สุ ภาพสุ นทร

พนมไพร

ร.ร.บ้านดอนเจริ ญ

401

018162

นายปริ ยตั H ิ มิรัตนไพร

นายปาณวิชญ์ มิรัตนไพร

พนมไพร

ร.ร.วารี สวัสดิHวิทยา

402

026095

นายนิคม ศรี นวล

นางสาวศุภนาถ ศรี นวล

พนมไพร

ร.ร.บ้านชาติ

403

026584

นายสมชาย ทองเสนา

เด็กชายชนาวิชญ์ ทองเสนา

พนมไพร

ร.ร.บ้านสระแก้ว

404

028153

นางวิไลลักษณ์ โพธิHไพร

นายพีรศักดิH โพธิHไพร

พนมไพร

ร.ร.บ้านพนัสดงสว่างวิทย์

405

028743

นางสุ พารา นาพันทัง

เด็กชายสุ รยุทธ นาพันทัง

พนมไพร

ร.ร.บ้านชานุวรรณ

406

030043

นางศิริลกั ษณ์ แพงสกล

นางสาวธนาภรณ์ ฑีฆะวัฒน์

พนมไพร

ร.ร.บ้านดอนเจริ ญ

407

030457

นายสมบูรณ์ มีสุข

นายปริ ญญา มีสุข

พนมไพร

ร.ร.บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว

408

034450

นางธิดารัตน์ ไพศาล

เด็กชายธีรภัทร ไพศาล

พนมไพร

ร.ร.บ้านกุดนํ@าใส(ผดุงวิทยาคาร)

409

034629

นางประนอม ศรี จนั ทร์

นางสาวพรพิพฒั น์ ศรี จนั ทร์

พนมไพร

ร.ร.บ้านชาติ

410

035211

นางนิตยา เชื@อชาว

เด็กชายพงษ์ชยา เชื@อชาว

พนมไพร

ร.ร.บ้านชานุวรรณ

411

035417

นางสายสมร ชานาม

นางสาวศรสวรรค์ ชานาม

พนมไพร

ร.ร.บ้านหนองศรี ทองสว่างวิทย์

412

035587

นางฤทธินนั ท์ จันทร์หา

นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทร์หา

พนมไพร

ร.ร.ทุ่งหมืนทุ่งแสนพิทยาคม

413

035597

นายทองคํา ทองเอก

นางสาวศุภาพิชญ์ ทองเอก

พนมไพร

ร.ร.บ้านพนัสดงสว่างวิทย์

414

035939

นายวีระพัน ไพศาล

เด็กชายพีรณัฐ ไพศาล

พนมไพร

ร.ร.บ้านกุดนํ@าใส(ผดุงวิทยาคาร)

415

036597

นางปราณี สุ นทะโร

นางสาวทัศนนันท์ พุฒดี

พนมไพร

ร.ร.บ้านหัวหนองกุดหลด

416

036913

นายนาวา แก้วกัญญา

เด็กชายบุญญาธิการ แก้วกัญญา

พนมไพร

ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร***

417

037794

นายอําพร ชัยอาวุธ

เด็กชายชินบุตร ชัยอาวุธ

พนมไพร

ร.ร.บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว

418

037989

นางสวาสดิH เสมียนกุล

เด็กชายทรัพย์ไพบูลย์ เสมียนกุล

พนมไพร

ร.ร.บ้านท่าลาดวารี วิทยา

419

038082

นางสมบัติ อุทก

นางสาวปัชชดา อุทก

พนมไพร

ร.ร.บ้านท่าลาดวารี วิทยา

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

420

038154

นางชญาภา จันทร์สุข

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สุข

พนมไพร

ร.ร.บ้านกุดนํ@าใส(ผดุงวิทยาคาร)

421

038154

นางชญาภา จันทร์สุข

เด็กหญิงณัฎฐธิดา จันทร์สุข

พนมไพร

ร.ร.บ้านกุดนํ@าใส(ผดุงวิทยาคาร)

422

038154

นางชญาภา จันทร์สุข

เด็กหญิงณัฐกัญญา จันทร์สุข

พนมไพร

ร.ร.บ้านกุดนํ@าใส(ผดุงวิทยาคาร)

423

038624

นางสุ วรรณา ชัยอาวุธ

เด็กชายชินดนัย ชัยอาวุธ

พนมไพร

ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร

424

038765

นางดวงใจ สมบูรณ์พนั ธ์

เด็กหญิงชยานันท์ สมบูรณ์พนั ธ์

พนมไพร

ร.ร.บ้านชาติ

425

039125

นางขวัญสุ ดา รัญระนา

เด็กชายชนาภัทร รัญระนา

พนมไพร

ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร***

426

039485

นางสาวยุภาพร ไกรยะอุด

เด็กชายกิตติธชั นิลไชย

พนมไพร

ร.ร.บ้านดอนคํา

427

015070

นางประสพศรี แสงเกตุ

นายมลรัฐ แสงเกตุ

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านดอนควาย

428

028048

นายอร่ าม นราทร

เด็กชายชวกร นราทร

โพธิHชัย

ร.ร.เมืองโพธิHชัย

429

028048

นายอร่ าม นราทร

เด็กหญิงอภิชญา นราทร

โพธิHชัย

ร.ร.เมืองโพธิHชัย

430

031883

นายสมภาร ทิพเจริ ญ

เด็กชายศศิพงษ์ ทิพเจริ ญ

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโคกหนองบัว

431

032196

นางดวงใจ วรรณสิ ทธิH

เด็กหญิงภัทรวดี วรรณสิ ทธิH

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโนนใหญ่

432

034367

นางสาววิจิตรา จันทะแดง

เด็กชายนวมินทร์ จันทะแดง

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโคกใหญ่

433

034562

นางนันทยา บัวภา

เด็กหญิงจิรภิญญา บัวภา

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโนนใหญ่

434

034562

นางนันทยา บัวภา

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวภา

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโนนใหญ่

435

034938

นางอาภรณ์ศิริ พลรักษา

เด็กชายเฉลิมชนม์ พลรักษา

โพธิHชัย

ร.ร.ชุมชนเชียงใหม่พฒั นา

436

034971

นางสาริ ณี หันจรัส

เด็กชายวชิรภัทร หันจรัส

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านอัคคะ

437

035036

นางสุ นทรี ภรณ์ ฝุ่ นมะนาว

นางสาวณัฐนรี ฝุ่ นมะนาว

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านหนองตาไก้

438

035737

นางสาวสุ ภาพร โคตรบรม

เด็กชายสุ ทธิชยั ศาลาจันทร์

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านคําพอุง

439

036042

นางนิภารัตน์ ธรรมสาร

เด็กชายณัฐสิ ทธิH ธรรมสาร

โพธิHชัย

ร.ร.ชุมชนเชียงใหม่พฒั นา

440

036206

นายสวัสดิH โคตรสมบัติ

เด็กชายสุ กิจ โคตรสมบัติ

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโพธิHศรี

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

441

037505

นางนิภาพร ศรี ละคร

นางสาวณัฎฐิชา ศรี ละคร

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโนนใหญ่

442

037505

นางนิภาพร ศรี ละคร

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรี ละคร

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านโนนใหญ่

443

039183

นางดาราพร แย้มโกสุ มภ์

เด็กหญิงพัชรวรรณ แย้มโกสุ มภ์

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านปากบุ่ง

444

039202

นางสาวเจษฎาภรณ์ ประดิษฐบุญ

เด็กชายปวัตถกร มูลศรี

โพธิHชัย

ร.ร.บ้านภูเขาทอง

445

032338

นางอรทัย เฮงสวัสดิH

นายอาสาฬห์ เฮงสวัสดิH

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

446

034205

นายสังวาลย์ นิยม

เด็กหญิงอารี ยา นิยม

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

447

034205

นายสังวาลย์ นิยม

นายวรายุทธ นิยม

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

448

034577

นายสุ วิทย์ สนสมบัติ

เด็กชายปิ ติภมู ิ สนสมบัติ

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

449

034577

นายสุ วิทย์ สนสมบัติ

เด็กชายฤทธิชาติ สนสมบัติ

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

450

037310

นายกิตติพิชญ์ สกุลเดช

เด็กชายศุภวิชญ์ สกุลเดช

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

451

038022

นางสุ วพร เกษหอม

เด็กชายแดนเทพ เกษหอม

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

452

038022

นางสุ วพร เกษหอม

เด็กชายนพราช เกษหอม

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

453

038022

นางสุ วพร เกษหอม

เด็กชายเด่นชัย เกษหอม

โพนทราย

ร.ร.สามขาพิทยาคม

454

038668

นายพยุงค์ ประกอบเลิศ

เด็กชายอิทธิพทั ธ์ ประกอบเลิศ

โพนทราย

ร.ร.ทรายทองวิทยา***

455

040138

นางภคพร ไชยสุ ข

เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยสุ ข

โพนทราย

ร.ร.สามขาท่าหาดยาววิทยา***

456

014617

นายมณเฑียร เย็นวัฒนา

นางสาวอิสริ ยาภรณ์ เย็นวัฒนา

โพนทอง

ร.ร.จุมจังนาคําชลประทานวิทยา

457

022708

นายอนันต์ อุดมก้านตง

นางสาวฉัตรสุ ดา อุดมก้านตง

โพนทอง

ร.ร.บ้านคํานาดี

458

024664

นายสายลม เปริ น

นางสาวรุ่ งอรุ ณ เปริ น

โพนทอง

ร.ร.จุมจังนาคําชลประทานวิทยา

459

025687

นายเพิมพูล งามบาง

เด็กหญิงพิชญ์อาภา งามบาง

โพนทอง

ร.ร.โนนชัยศรี วิทยา***

460

030432

นางสุ พิชญา แก้วอรุ ณ

เด็กหญิงสุ ทธิกานต์ แก้วอรุ ณ

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

461

033277

นายวิชยั สังฆะมะณี

เด็กชายภัทรนันท์ สังฆะมะณี

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

462

033892

นายอุทยั โยชน์เมืองไพร

เด็กหญิงบังอร โยชน์เมืองไพร

โพนทอง

ร.ร.โนนเพชรพัฒนา

463

033946

นางจรัสศรี ศรี สุธรรม

นางสาวกัลยกร ศรี สุธรรม

โพนทอง

สพป.รอ.เขต 3 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

464

034152

นายสุ รพล พิมพิลา

นางสาวมนัสวี พิมพิลา

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

465

034603

นายบุญเรื อง เย็นศิริ

เด็กชายณัฎฐ์ เย็นศิริ

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

466

034895

นางสาวประกายกาญจน์ พลเยียม

เด็กชายศุภภรณ์ พลเยียม

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

467

034895

นางสาวประกายกาญจน์ พลเยียม

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลเยียม

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

468

034927

นายศรัณย์พจน์ คันยุไร

เด็กชายธนาภัทร คันยุไร

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

469

034927

นายศรัณย์พจน์ คันยุไร

เด็กหญิงพิมพสิ ริ คันยุไร

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

470

034927

นายศรัณย์พจน์ คันยุไร

เด็กหญิงพรพมลพรรณ์ คันยุไร

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

471

035297

นางจุฬาพร เพชรไพร

เด็กหญิงณัฏฐมน เพชรไพร

โพนทอง

ร.ร.จุมจังนาคําชลประทานวิทยา

472

035986

นางจินดา ภูสนาม

เด็กชายภานุวฒั น์ ภูสนาม

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

473

036002

นางกานต์รวี เอกเศรษฐกุล

เด็กชายเอก เอกเศรษฐกุล

โพนทอง

ร.ร.บ้านคําอุปราช

474

036309

นายธาดา ภักดีพงษ์

นางสาวอริ สรา ภักดีพงษ์

โพนทอง

ร.ร.โนนชัยศรี วิทยา***

475

036797

นางธนัญญา จันทะ

เด็กชายชนินทร จันทะ

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

476

036822

นางกัญญาภัค ไกรยบุตร

เด็กชายธีรภัทร ไกรยบุตร

โพนทอง

ร.ร.ม่วงมิตรวิทยาคม***

477

036822

นางกัญญาภัค ไกรยบุตร

เด็กชายธนภัต ไกรยบุตร

โพนทอง

ร.ร.ม่วงมิตรวิทยาคม***

478

036946

นายศรัณย์ ยุบลชิต

เด็กหญิงศศินนั ท์ ยุบลชิต

โพนทอง

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 36

479

037041

นางรุ่ งฤดี จันทร์จิระ

เด็กหญิงวศิณลักษณ์ จันทร์จิระ

โพนทอง

ร.ร.โพนทองวิทยายน***

480

037069

นายประวัติ บุตรภักดี

เด็กชายประวุธ บุตรภักดี

โพนทอง

ร.ร.ม่วงมิตรวิทยาคม***

481

037408

นายสัมพันธ์ ทองสุ ทธิH

เด็กชายอภิสิทธิH ทองสุ ทธิH

โพนทอง

สพป.รอ.เขต 3 (กลุ่มอํานวยการ)

482

037436

นางแสงอรุ ณ ภูบาลเช้า

เด็กหญิงเพชรรดา ภูบาลเช้า

โพนทอง

ร.ร.โพนทองวิทยายน***

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

483

037470

นางวิไลวรรณ โพธิกะ

เด็กชายวชิรพล โพธิกะ

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

484

037470

นางวิไลวรรณ โพธิกะ

นายคุณานนท์ โพธิกะ

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

485

037661

นางรัชนี แตะต้อง

เด็กชายรัชพล แตะต้อง

โพนทอง

ร.ร.ชุมแสงลาดค้อหนองเขือน

486

038031

นางนัยนา จันซา

เด็กชายทัศนสทธิH จันซา

โพนทอง

ร.ร.บ้านปากช่อง

487

038185

นายธีรวุฒิ พลวี

เด็กชายภัทรพล พลวี

โพนทอง

ร.ร.จุมจังนาคําชลประทานวิทยา

488

038214

นางยุวดี ประทุม

เด็กหญิงภัควลัญซญ์ ประทุม

โพนทอง

ร.ร.บ้านงิ@วหว่านศึกษาคาร

489

038278

นางจุฑามาศ ผกากลีบ

เด็กหญิงศศิธร ผกากลีบ

โพนทอง

ร.ร.บ้านหนองม่วง

490

038373

นางยาใจ ยันตะบุศย์

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ยันตะบุศย์

โพนทอง

สพป.รอ.เขต 3 (กลุ่มอํานวยการ)

491

038432

นางอุรารักษ์ สุ วรรณพันธ์

เด็กหญิงปภาวริ นทร์ สุ วรรณพันธ์

โพนทอง

อ.โพนทอง

492

038516

นายสมจิต วิฤทธิชยั

นางสาวสุ ณิสา วิฤทธิHชัย

โพนทอง

สพป.รอ.เขต 3 (กลุ่มบริ หารงานบุคคล)

493

038531

นางสกุลรัตน์ อุดมฤทธิH

นางสาวนภาพร อุดมฤทธิH

โพนทอง

สพป.รอ.เขต 3 (กลุ่มอํานวยการ)

494

038563

นายภานุวฒั น์ สุ วรรณธาดา

เด็กหญิงณัฐญาดา สุ วรรณธาดา

โพนทอง

ร.ร.โพนทองพัฒนาวิทยา***

495

038592

นายสายันห์ ประโกสันตัง

เด็กหญิงกัญญ์วรา ประโกสันตัง

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

496

038679

นางรัชนีภรณ์ ศรี อาจชัย

เด็กชายจิรภัทร ศรี อาจชัย

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

497

039000

นายธีรพงศ์ สรภูมิ

เด็กหญิงบุญญาพร สรภูมิ

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

498

039128

นายมานะ ศรี ษะ

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรี ษะ

โพนทอง

ร.ร.บ้านนาศรี นวล

499

039197

นางสาววรัชยา วาระเนตร

เด็กชายโชติวฒั น์ วัฒนะศรี

โพนทอง

ร.ร.อนุบาลโพนทอง

500

039243

นางสาวพัชรมัย บุตรภักดี

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สารพรรณ

โพนทอง

ร.ร.บ้านโคกกกม่วง

501

039395

นายรุ่ งเรื อง ธรรมโร

เด็กชายเกียรติกลุ ธรรมโร

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

502

039467

นางพรรณี เรื องบุญ

เด็กหญิงสุ พิชญา เรื องบุญ

โพนทอง

ร.ร.บ้านอุ่มเม่า

503

039470

นางสุ กญั ญา นามวัฒ

เด็กชายนิพิฐพนธ์ นามวัฒ

โพนทอง

ร.ร.นํ@าคําสมศรี

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

504

039557

นางสาวกันทิมา กุลสุ วรรณ

เด็กหญิงณัฎฐกานต์ พัฒนาวิบูลย์

โพนทอง

สพป.รอ.เขต 3 (กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา)

505

039798

นางสาวพรรณธิวา คําจุมจัง

เด็กหญิงธันยพร ประดับวัน

โพนทอง

ร.ร.บ้านปากช่อง

506

039882

นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล

เด็กชายชนุดม ค้อชากุล

โพนทอง

สพป.รอ.เขต 3 (กลุ่มอํานวยการ)

507

039886

นางธนิดา สิ งสี

เด็กชายธนทรัพย์ สิ งสี

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

508

039886

นางธนิดา สิ งสี

เด็กชายธนสิ ทธิH สิ งสี

โพนทอง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

509

039999

นายวิโรจน์ หิตายะ

เด็กหญิงวิลาสิ นี หิตายะ

โพนทอง

ร.ร.ถนนชัยสามัคคี

510

040000

นางวาสนา หิตายะ

เด็กหญิงกานต์สินี หิตายะ

โพนทอง

ร.ร.บ้านหนองม่วง

511

040241

นายไชยญา บุตรพรม

เด็กชายธญา บุตรพรม

โพนทอง

ร.ร.กุดสระวิทยานุกลู

512

032722

นายสมพงษ์ พันทะชุม

เด็กชายจิรายุทธ พันทะชุม

เมยวดี

ร.ร.ชุมชนบ้านชมสะอาด

513

036739

นางทัศนีย ์ จงใจสิ ทธิH

เด็กหญิงปภาวริ นทร์ จงใจสิ ทธิH

เมยวดี

ร.ร.ชุมชนบ้านชมสะอาด

514

037884

นางเพ็ญทิพย์ อรัญโสด

เด็กหญิงพลอยลดา อรัญโสด

เมยวดี

ร.ร.ชุมชนบ้านชมสะอาด

515

038856

นายรักษ์พงษ์ ไกรยเดช

นางสาวนภัสร ไกรยเดช

เมยวดี

ร.ร.บ้านโคกสี

516

039425

นายสิ ทธิพล นนทวงษา

เด็กชายจิรพนธ์ นนท์วงษา

เมยวดี

ร.ร.บ้านโคกสี

517

010936

นายพงศ์เพชร วงศ์น@ าํ คํา

นางสาวธีราพร วงศ์น@ าํ คํา

เมืองร้อยเอ็ด

บํานนาญเมืองร้อยเอ็ด

518

010936

นายพงศ์เพชร วงศ์น@ าํ คํา

นางสาวทิวากร วงศ์น@ าํ คํา

เมืองร้อยเอ็ด

บํานนาญเมืองร้อยเอ็ด

519

014261

นายวิชยั ขจรมณี

นางสาวกนกรส ขจรมณี

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

520

014400

นายพิทยา ผดุงกิจ

นางสาวธนพรรณรมณ ผดุงกิจ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองตากร้า(ศรี ไพรไตรคามวิทย

521

016210

นายบุญศิลป์ สี ทาํ มา

นายสมัชชา สี ทาํ มา

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

522

017019

นายประวัติ ศรี นุเสน

เด็กชายธีรเดช ศรี นุเสน

เมืองร้อยเอ็ด

อ.เมือง

523

020993

นายโตมร ภูมิเขต

นางสาวณัฐริ กา ภูมิเขต

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเปลือยน้อย

524

025303

นายประวิทย์ ปุรณะ

เด็กหญิงศิรประภา ปุรณะ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

525

027262

นางชลลดา กุศล

526

028228

527

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กหญิงวิรดา กุศล

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองยูง

นางสมถวิล วันนิจ

นางสาววัชพล วันนิจ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านโคกสง่า

029382

นางมาลินี ผดุงกิจ

เด็กหญิงพริ มพริ มา ผดุงกิจ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองตากร้า(ศรี ไพรไตรคามวิทย

528

030286

นางศิวพร ไชยวงษ์

นายภควัต ไชยวงษ์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองยูง

529

031024

นายชาญชัย ขันบุตร

เด็กชายจตุรพร ขันบุตร

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านสงเปลือย

530

031062

นายวรพจน์ วินทะไชย

เด็กหญิงธัญพร วินทะไชย

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านโนนแท่น

531

032861

นางคริ ษฐา จงเทพ

เด็กหญิงเชิญจุติ จงเทพ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

532

033119

นางณิชาภัทร ศรี สุระ

นายปิ ติภทั ร ศรี สุระ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

533

033356

นางเกศนีย ์ ทัศนนาคพงศ์

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทัศนนาคพงศ์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.โสภโณประชาสรรค์

534

033822

นางมยุรา ศรี ส่อง

เด็กชายปริ ญญา ศรี ส่อง

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านแดงโนนสว่าง

535

033902

นางสมบัติ สังขพัฒน์

เด็กชายกรกช สังขพัฒน์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

536

033943

นายประวิทย์ กลางคาร

เด็กชายกันต์ กลางคาร

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านรอบเมือง

537

034090

นายยุทธศักดิH อรรคเศรษฐัง

นางสาวอัครพร อรรคเศรษฐัง

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเปลือยสี แก้ว

538

034139

นางวิไลวรรณ ร่ วมรส

เด็ฏชายภูเมศวร์ ร่ วมรส

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

539

034342

นางสาวภษมน ทองเพียง

เด็กชายพัชระ ทองเพียร

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

540

034443

นางจิดาภา ลายโถ

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลายโถ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด

541

034705

นางนิตติยาภรณ์ นันทรัตน์

เด็กชายกฤษณ นันทรัตน์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.ชุมชนบ้านสี แก้ว

542

034880

นางวาริ นี นิลจันทร์

นาสาวชนกนันท์ นิลจันทร์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองแวง

543

035015

นางปาริ ชาติ กินาสูนย์

เด็กหญิงณัฐธริ ยา กินาสูนย์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองตาไก้หนองตุ

544

035063

นางลภัสรดา จําปาหอม

เด็กชายรัชพล จําปาหอม

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านแวงวิทยา

545

035215

นางนกษมล เคนโยธา

เด็กหญิงจันทิมา เคนโยธา

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองจิกโคกสูง

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

546

035581

นางเจียมจิต นามเขต

547

035618

548

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กหญิงปาเจรา นามเขต

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านดงยางโคกพิลา

นายธนพล เพ็งเหล่างิ@ว

เด็กชายปติพล เพ็งเหล่างิ@ว

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด

035788

นางประกาย แสงงาม

นายศวีระ สารวงษ์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองตาไก้หนองตุ

549

035808

นางทัศนีย ์ มาตชัยเคน

นายทรรศวัฒน์ มาตชัยเคน

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

550

036081

นางบุณยาพร วิเศษวงษา

นายชิษณุพงศ์ วิเศษวงษา

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

551

036081

นางบุณยาพร วิเศษวงษา

เด็กหญิงกุลธิดา วิเศษวงษา

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

552

036095

นางขวัญตา พิพิธกุล

เด็กชายบุญรักษา พิพิธกุล

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองจิกโคกสูง

553

036161

นายธวัชชัย สิ ทธิจินดา

เด็กชายเมธาสิ ทธิH สิ ทธิจินดา

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านดงลาน

554

036409

นางศิริประภา พลคํามาก

นายนนทิวฒั น์ พลคํามาก

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

555

036409

นางศิริประภา พลคํามาก

นายพิธิวฒั น์ พลคํามาก

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

556

036632

นางมาลี พรมเกตุ

เด็กชายกริ ชชัย พรมเกตุ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

557

036632

นางมาลี พรมเกตุ

เด็กชายโรจนศักดิH พรมเกตุ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

558

036926

นางมณีรัตน์ เอียมสะอาด

เด็กชายวัชรกร เอียมสะอาด

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

559

036953

นางสังวาลย์ แซ่จิว

เด็กชายพงศธร แซ่จิว

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.โสภโณประชาสรรค์

560

037311

นายชวัฒน์ แสงวัชรพันธุ์

เด็กชายนนธวัฒน์ แสงวัชรพันธุ์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองผักแว่น

561

037445

นางแจ่มนภา พุทธมอญ

นายปฏิพทั ธ์ พุทธมอญ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

562

037445

นางแจ่มนภา พุทธมอญ

นายปฏิรูป พุทธมอญ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

563

037519

นายนิยม บุญจันทร์

นายคณิติน บุญจันทร์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านหนองยูง

564

038754

นางรภัสลดา นามสง่า

เด็กหญิงณิชาภัทร นามสง่า

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

565

039022

นางเรณู สิ ทธิศาสตร์

นายเรณุฤทธิH สิ ทธิศาสตร์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.วัดโนนสําราญ

566

039038

นางสาวแจ่มใส กรมริ นทร์

เด็กชายภาณุวิชญ์ สระมูล

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเล้าวิทยาคาร

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

567

039038

นางสาวแจ่มใส กรมริ นทร์

568

039072

569

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กชายศุภกร สาระมูล

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเล้าวิทยาคาร

นางนิตยา พันสลาบขวา

เด็กชายพสิ ษฐ์ พันสลาบขวา

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

039179

นางพัชราวรรณ อ้นศรี วงศ์

นางสาวกาญจน์ธิดา อ้นศรี วงศ์

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

570

039407

นางสุ พรรณี โสมาเกตุ

เด็กชายเอกนริ นทร์ โสมาเกตุ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเล้าวิทยาคาร

571

039427

นางสาวจุฑาณัฐ สุ ภาพ

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรี สุพรรณ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

572

039427

นางสาวจุฑาณัฐ สุ ภาพ

เด็กหญิงกัลยกร ศรี สุพรรณ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

573

039437

นางศศนันท์ พรหมบุตร

เด็กชายธนชา พรหมบุตร

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเล้าวิทยาคาร

574

039437

นางศศนันท์ พรหมบุตร

เด็กหญิงปริ ยากร พรหมบุตร

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเล้าวิทยาคาร

575

039445

นางสาธินี พัฒนาศูร

เด็กชายกิตติทตั พัฒนาศูร

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

576

039474

นางสาวจุฬาลักษณ์ นรชาญ

เด็กหญิงแพรวา บุญมาใส

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านค้อ

577

039542

นางสาวดารารัตน์ อุตรมาตย์

เด็กหญิงวริ นชุดา ศรี แก้ว

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

578

039696

นางสาวจิราภรณ์ ถ่อนสันเทียะ

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ถ่อนสันเทียะ

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านดงยางโคกพิลา

579

039844

นางนิรัชดาวรรณ ไตรราช

เด็กชายธีรภัทร ไขแสง

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านขี@เหล็ก

580

039866

นายสมบัติ จันทะแสน

เด็กหญิงพนัชกร จันทะแสน

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.สตรี ศึกษา 2***

581

039903

นางสาวสิ ริญชา สุ ทธิจนั ทร์

เด็กหญิงภวรัญชน์ แตงจันทึก

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

582

040111

นางจุไรลักษณ์ ชาแก้ว

เด็กหญิงธัญชนก ชาแก้ว

เมืองร้อยเอ็ด

ร.ร.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)

583

012724

นางทองปุน ไชยพาลี

นายเทพพิทกั ษ์ ไชยพาลี

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านเมืองสรวง

584

013284

นายสุ เนตร ศรี หาคลัง

นางสาวนิภาดา ศรี หาคลัง

เมืองสรวง

ร.ร.หนองยางวิทยาคม

585

015686

นายอุดร อัณโน

เด็กชายธนพล อัณโน

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านข่อย

586

032490

นางเพลินจิต วรรณสุ ทธิH

นางสาวธนพร พลอาษา

เมืองสรวง

ร.ร.ชุมชนบ้านผํา

587

032676

นางพนิดา วงศ์จาํ ปา

นางสาวนิรชา หารสุ โพธิH

เมืองสรวง

ร.ร.หนองยางวิทยาคม

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

588

033053

นายสุ เทพ ไชยเสนา

589

033417

590

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยเสนา

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านเหล่าหัวภู

นางสาวณิชกุล บุตรฮาด

เด็กหญิงปาณิสรา ผุยปุโรย

เมืองสรวง

ร.ร.หนองยางวิทยาคม

033727

นางลักษณาวดี เกตุตากแดด

นางสาวลุกษณ์สุภา เกตุตากแดด

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านเมืองสรวง

591

034368

นางอนงค์ นูเร

เด็กหญิงเอื@ออารี นูเร

เมืองสรวง

ร.ร.บัวสูงบัวเงินวิทยา

592

034496

นายสมศักดิH ไชยเสนา

เด็กหญิงณัฐพร ไชยเสนา

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านข่อย

593

034902

นางกัลยา อวนศรี

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อวนศรี

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านข่อย

594

035921

ร.ร.ดงเกลือวิทยา

036143

เด็กชายธีรวัจน์ ลํ@าเลิศ
เด็กหญิงญาดาพร แสนหลาบคํา

เมืองสรวง

595

นางยุภาพร ลํ@าเลิศ
นางบังอร แสนหลาบคํา

เมืองสรวง

ร.ร.สูงยางวิทยาประชาสรรค์***

596

036254

นางจันทราษี ไชยเสนา

เด็กหญิงอักษรา จันทร์ศรี

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านหัวนา

597

036917

นายจักร์สิน สามารถ

เด็กชายณัฐชนน สามารถ

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านคูเมือง

598

036917

นายจักร์สิน สามารถ

เด็กชายรัชนาถ สามารถ

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านคูเมือง

599

038161

นายสายันต์ พรมสูงยาง

เด็กหญิงกมลวรรณ พรมสูงยาง

เมืองสรวง

ร.ร.หนองยางวิทยาคม

600

038390

นางพรสวรรค์ จันทร์เติม

เด็กหญิงชญานิศ จันทร์เติม

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านหัวนา

601

038390

นางพรสวรรค์ จันทร์เติม

เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์เติม

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านหัวนา

602

038895

นางสุ ธิสา ชะมารัมย์

เด็กชายอดุลวิทย์ ชะมารัมย์

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านหัวนา

603

039011

นางสาวเพียงฤทัย ชุมวัน

เด็กชายธนกฤต รุ่ งอลงกรณ์

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านหัวนา

604

039326

นางสาคร พัชรคําสุ ดที

เด็กชายศุภวัชร์ พัชรคําสุ ดที

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านหัวนา

605

039688

นางสาวนิตยา คําลอย

เด็กชายเปรี ยมศักดิH จันเจือ

เมืองสรวง

ร.ร.บ้านข่อย

606

039985

นางวิไลพรรณ ไม้หอม

เด็กหญิงกีรติยา หลวงลา

เมืองสรวง

ร.ร.หนองยางวิทยาคม

607

017220

นายเนาวรัตน์ จันทร์เจริ ญ

เด็กชายณัฐชนน จันทร์เจริ ญ

ศรี สมเด็จ

ร.ร.อดุลวิหารกิจ

608

017220

นายเนาวรัตน์ จันทร์เจริ ญ

เด็กชายพิพฒั จันทร์เจริ ญ

ศรี สมเด็จ

ร.ร.อดุลวิหารกิจ

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

609

017514

นางสุ รีย ์ นามชนะ

นางสาวขนิษฐา วงษ์รักษา

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์

610

022685

นายวีระชัย ประมงมุข

นางสาวจิรภรณ์ ประมงมุข

ศรี สมเด็จ

ร.ร.อดุลวิหารกิจ

611

024601

นางมิงขวัญ จําปาเรื อง

เด็กชายธีรภัทร จําปาเรื อง

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านหนองใหญ่

612

025243

นางอ้อขวัญ จันทรลา

เด็กชายเสฐียรพงษ จันทรลา

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านโสกเชือก

613

027766

นายสมพงษ์ พรมเกตุ

นายศิวกร พรมเกตุ

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านโพธิHทอง

614

027766

นายสมพงษ์ พรมเกตุ

เด็กชายเนติภมู ิ พรมเกตุ

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านโพธิHทอง

615

028264

นายอารี ย ์ แสนนาใต้

เด็กหญิงอาภาวัจน์ แสนนาใต้

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านโพธิHทอง

616

030519

นายคําเพียร พลภูงา

นางสาวฉัตริ กา พลภูงา

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านหนองแวงยาว

617

032943

นางลําไย วัฒวิเศษ

เด็กชายนําชัย วัฒวิเศษ

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านบากหนองแดง

618

035611

นางนฤมล ปัญญาคํา

เด็กชายสมบูรณ์เกียรติ ปัญญาคํา

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านสวนจิก

619

036150

นายจักรี เผ่าภูธร

เด็กชายนวมินทร์ เผ่าภูธร

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านโพธิHทอง

620

036150

นายจักรี เผ่าภูธร

เด็กหญิงสิ ริภาพร เผ่าภูธร

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านโพธิHทอง

621

037055

นางศุภวรรณ แก้วขอนแก่น

นางสาวธันย์ชนก แก้วขอนแก่น

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

622

037055

นางศุภวรรณ แก้วขอนแก่น

เด็กหญิงอามันดา แก้วขอนแก่น

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

623

037141

นางดวงพร ประทาย

เด็กหญิงทวิลาวัณย์ ประทาย

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านโคกข่าหนองโก

624

038162

นางภัสวริ นทร์ พินยะพงค์

เด็กหญิงชนม์นพัส พินยะพงค์

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

625

038660

นางเพ็ชรัตน์ ลูกอินทร์

นางสาววชิราภรณ์ ลูกอินทร์

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

626

038682

นายเด่นศักดิH สุ ทธิบาก

เด็กหญิงชัญญานุช สุ ทธิบาก

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

627

038682

นายเด่นศักดิH สุ ทธิบาก

เด็กชายอัครวัฒณ์ สุ ทธิบาก

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

628

039086

นางลําแพน วงศ์คาํ จันทร์

นายไชยพัฒน์ วงศ์คาํ จันทร์

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

629

039086

นางลําแพน วงศ์คาํ จันทร์

นายพิพฒั น์ วงศ์คาํ จันทร์

ศรี สมเด็จ

ร.ร.ศรี สมเด็จพิมพ์พฒั นาวิทยา***

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

630

039343

นายวีระ เหลาไผ่

เด็กหญิงธิษณา เหลาไผ่

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา

631

039346

นางณัฏฐ์นีย ์ จันทร์เดช

เด็กชายณัฎฐ์ศิษฎ์ จันทร์เดช

ศรี สมเด็จ

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ***

632

039642

นายรุ่ งนิรัญ พุทธิเสน

เด็กชายภูรินทร์ พุทธิเสน

ศรี สมเด็จ

ร.ร.บ้านศรี สมเด็จ

633

039720

นางกาญจนา มนตรี

เด็กชายฉลองรัฐ จันดาหงส์

ศรี สมเด็จ

ร.ร.หนองคูโคกขุมดิน

634

039720

นางกาญจนา มนตรี

เด็กชายสุ กิม จันดาหงส์

ศรี สมเด็จ

ร.ร.หนองคูโคกขุมดิน

635

019000

นายสัมฤทธิH มืดทัพไทย

เด็กหญิงพุทธิดา มืดทัพไทย

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านเหล่าติ@ว

636

019228

นายสุ รศักดิH สมสิ งห์

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมสิ งห์

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านลําโกน

637

023780

นายสุ บนั คํามณี

เด็กชายกริ ช คํามณี

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านลําโกน

638

027686

นายสมเกียรติ สระแก้ว

เด็กหญิงศศิกานต์ สระแก้ว

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านเล้าข้าว

639

028347

นายชาญชัย ศิริวฒั นานนท์

นางสาวนภัสกมล ศิริวฒั นานนท์

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านดอนยาง

640

029638

นายประภากร กลางคาร

เด็กชายปิ ติ กลางคาร

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.สุ วรรณภูมิวิทยาลัย***

641

030024

นางทองใบ คํามณี

เด็กชายพลศักดิH โคหนองบัว

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านหัวช้าง

642

030830

นายทักษิณ คล้ายหนองสรวง

เด็กหญิงพรนัชชา คล้ายหนองสรวง

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านปลาค้าว

643

031580

นายวัฒนา สิ งห์สีโว

นางสาวสุ พรรษา สิ งห์สีโว

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านเหว่อดงสวนผึ@ง

644

032213

นายพีรพัฒน์ เมธีจริ ยาพร

นางสาวพัชราภรณ์ เมธีจริ ยาพร

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.สุ วรรณภูมิวิทยาลัย***

645

032282

นางรัตนา ทวยสอน

เด็กชายจารุ วิทย์ ทวยสอน

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.สุ วรรณภูมิวิทยาลัย***

646

032468

นางอรัญญา ทีบุญมา

เด็กหญิงฐาปนี ทีบุญมา

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.สุ วรรณภูมิวิทยาลัย***

647

033543

นายประจักษ์ ยอดภิรมย์

เด็กหญิงปัญญ์พุธิตา ยอดภิรมย์

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.ดงหัวเรื อป่ าม่วงวิทยา

648

034028

นางอาทิตยา ประทิน

เด็กหญิงอนันตญา ประทิน

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.เมืองสุ วรรณภูมิ

649

034128

นางนริ ษา สมทรัพย์

เด็กหญิงอัจฉริ ยาพร สมทรัพย์

สุ วรรณภูมิ

สพป.รอ.เขต 2 (สปอ.โพนทราย)

650

034695

นางอริ ษา วินทะไชย

เด็กหญิงพัทธนันท์ วินทะไชย

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านหนองอีเข็ม

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

651

036278

นายสายันต์ จันใหม่

652

036278

653

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กชายธนากร จันใหม่

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านโพนพอุง

นายสายันต์ จันใหม่

เด็กหญิงนาภรณ์ จันใหม่

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านโพนพอุง

036472

นายกาญจนะ นามสิ มมา

เด็กชายเมฆา นามสิ มมา

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.สุ วรรณภูมิวิทยาลัย***

654

036618

นางสมพร ลาสนาม

เด็กชายเฉลิมรัฐ ลาสนาม

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.หัวโทนวิทยา***

655

036880

นางศศิธร สุ ขสวาท

เด็กชายสิ รวิชญ์ สุ ขสวาท

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.ช้างเผือกวิทยาคม***

656

036896

นางสุ ปราณี อํามะเหียะ

เด็กหญิงชนิกานต์ อํามะเหียะ

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านห้างหว้า

657

036974

นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร

เด็กหญิงสิ ริรัต ชาญอุไร

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านปลาค้าว

658

037224

นางจตุพร นครชัย

เด็กหญิงญาริ น นครชัย

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านลําโกน

659

037363

นางสมพร คงสุ ข

นางสาวภัสสรา คงสุ ข

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านเหม้าวิทยา

660

037709

นางนวลจันทร์ สุ จริ ต

เด็กหญิงนริ ศรา สุ จริ ต

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ่อพันขันวิทยา

661

038084

นางมยุรี สุ วตั ถิกลุ

เด็กหญิงปลื@มกมล เพ็งอารี ย ์

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านสนาม

662

038478

นางดาว จันทร์หนองสรวง

เด็กชายศุภพิชญ์ อุดม

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.สุ วรรณภูมิวิทยาลัย***

663

038553

นางสาวสุ ภากรณ์ กลางคาร

เด็กหญิงญาดาพัฒน์ สัตนันท์

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.เมืองสุ วรรณภูมิ

664

038606

นางนวลสิ ริ ชาญอุไร

เด็กหญิงอณัญญา ชาญอุไร

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านภูงา

665

038964

นางพนมพร ขันธิวตั ร

เด็กหญิงเนตรชนก ขันธิวตั ร

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.บ้านลําโกน

666

039025

นางชริ นทร์ทิพย์ ศรี สมุทร

เด็กชายชยกร ศรี สมุทร

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.ทุ่งศรี เมืองวิทยา

667

039151

นายพยุงศักดิH สุ ดสอาด

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุ ดสอาด

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.เมืองจําปาขัน

668

039253

นายบพิตร์ จันทรศรี

นางสาวดุษฎี จันทรศรี

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.ดอนแฮดวิทยา

669

039355

นางนฎา สี สินธุ์

เด็กชายปิ ฎก สี สินธุ์

สุ วรรณภูมิ

สพป.รอ.เขต 2 (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ)

670

040251

นายปรี ดา พัฒโท

เด็กหญิงปริ มมปภัส พัฒโท

สุ วรรณภูมิ

ร.ร.เมืองจําปาขัน

671

026375

นายสุ พล หัสริ นทร์

เด็กชายศักดิHสิทธิH หัสริ นทร์

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านยาง

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

672

029137

นางเอื@อมพร เทพพิทกั ษ์

นายธนบดี เทพพิทกั ษ์

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านเหล่าแขมดงกลาง

673

029901

นายโกเมท บุญไชย

นายปรี ชวรรธน์ บุญไชย

เสลภูมิ

ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

674

030207

นางนงเยาว์ ประเสริ ฐสังข์

เด็กหญิงพิชญธิดา ประเสริ ฐสังข์

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านท่าสี

675

031622

นางออมสิ น ศรี พลัง

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ศรี พลัง

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านดงหวาย

676

033634

นายชัชชัย เพียรชนะ

เด็กชายธนวัต เพียรชนะ

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านนาเมือง

677

034630

นายธํารง ทองวันดี

เด็กชายณัชวิน ทองวันดี

เสลภูมิ

ร.ร.เมืองไพรวิทยาคาร

678

034740

นางดวงใจ มะอาจเลิศ

เด็กชายเด่นภูมิ มะอาจเลิศ

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านท่าสี

679

035206

นายศักดิHชยั บุญภิละ

เด็กชายวิทยาศาสตร์ บุญภิละ

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านนาวี

680

035680

นางนัชชา พงค์เอก

เด็กชายภูมิพฒั น์ อรัญภูมิ

เสลภูมิ

ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

681

035702

นางแก้วทิพย์ ดุจจานุทศั น์

เด็กหญิงจิรัชยากรณ์ ดุจจานุทศั น์

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านโพธิHชัน

682

035707

นายพิทกั ษ์ กออําไพร

เด็กชายพิทกั ษ์พงศ์ กออําไพร

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านหนองหว้านาคําพัฒนา

683

035707

นายพิทกั ษ์ กออําไพร

เด็กหญิงพิทนีย ์ กออําไพร

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านหนองหว้านาคําพัฒนา

684

035738

นางอรทัย นพนิยม

เด็กชายกันตพงศ์ นพนิยม

เสลภูมิ

ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

685

036099

นางนงเยาว์ เพียรชนะ

เด็กชายนภัสกร เพียรชนะ

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านนาแซง

686

036270

นายอุทยั นามเพ็ง

นางสาวนวพร นามเพ็ง

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านนาแพง

687

036707

นางพนมพร สุ ระพิษ

เด็กหญิงวนัสนันท์ พันธุ์โสม

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านทรายขาวหนองแป้ นประชาสรรค์

688

036745

นางศุลีพร ภาคพรม

เด็กชายศุภโชค ภาคพรม

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านหัวคู

689

037042

นางชวลี ทองวงษ์

เด็กหญิงเกวลิน ทองวงษ์

เสลภูมิ

ร.ร.ท่าม่วงวิทยาคม***

690

037068

นายสันติภาพ จันทร์มณี

เด็กหญิงสุ คนธมาศ จันทร์มณี

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

691

037085

นางสาวเพิมพูน จันทสิ งห์

เด็กชายพีรวิชญ์ บุดดาจักร์

เสลภูมิ

ร.ร.เมืองไพรวิทยาคาร

692

037377

นางวรรณวิลาศ พันธัง

เด็กชายกานท์กวิน พันธัง

เสลภูมิ

ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

693

037531

นางสุ ภาพร บุญภิละ

เด็ฏหญิงพิมพ์ลภัส บุญภิละ

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านนํ@าเทียงนาเรี ยง

694

037705

นายเดวิทย์ สิ ทธิศาสตร์

เด็กหญิงวิริญญา สิ ทธิศาสตร์

เสลภูมิ

ร.ร.เมืองไพรวิทยาคาร

695

037896

นางอัจฉรา สายเพ็ชร

นายอธิวฒั น์ สายเพ็ชร

เสลภูมิ

ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

696

038054

นายชัยลับ กลมเกลียว

เด็กชายเหมรัชต์ กลมเกลียว

เสลภูมิ

ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

697

038184

นางศิริขวัญ เสถียรเขต

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสถียรเขต

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

698

038320

นางสุ นิตย์ อ่อนพุทธา

เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อ่อนพุทธา

เสลภูมิ

ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

699

038554

นายอัษฎาวุธ พิมขาลี

เด็กชายวัชรวิชญานันต์ พิมขาลี

เสลภูมิ

ร.ร.หนองจอกวิทยา

700

038594

นางมลิวลั ย์ พร้อมสุ ข

เด็กชายนภสรพี พร้อมสุ ข

เสลภูมิ

ร.ร.หนองจอกวิทยา

701

038683

นางพิศมัย โคสุ วรรณ

นายธนวัฒน์ โคสุ วรรณ

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านนาวี

702

038748

นางอ่อนศรี สรภูมิ

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สรภูมิ

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านขว้างวิทยาคาร

703

038848

นายภาณุพงศ์ สมอชัย

เด็กหญิงรวิษฎา สมอชัย

เสลภูมิ

ร.ร.เมืองไพรวิทยาคาร

704

039074

นางนิตยา เหล่ามาลา

เด็กหญิงศศิธร เหล่ามาลา

เสลภูมิ

ร.ร.หนองจอกวิทยา

705

039302

นางเสาวคนธ์ จันทร์มณี

เด็กหญิงสุ ชญามาศ จันทร์มณี

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านหันหน่องสามัคคี

706

039403

นางอภิญญา สิ ทธิศาสตร์

เด็กชายศิรวิชญ์ สิ ทธิศาสตร์

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านหัวคู

707

039418

นางปิ นแก้ว คนไว

เด็กหญิงกตัญQู คนไว

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านหนองหว้านาคําพัฒนา

708

039460

นายสุ ริยนต์ ศรี โยธี

เด็กชายภูริณฐั ศรี โยธี

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านบากหนองเทา

709

039670

นายจํารัส บาคาล

เด็กหญิงกีรัตยา บาคาล

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านนาโพธิH

710

039700

นางพรทิพย์ รุ่ งวิสัย

เด็กหญิงธนพรรณ รุ่ งวิสัย

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านป่ าขีหนองขุ่น

711

039852

นางนันท์นภัส พบวันดี

เด็กชายธนกฤต พบวันดี

เสลภูมิ

ร.ร.บ้านโนนสวรรค์

712

010692

นายคมสัน คันสิ นธุ์

นายยศพล คันสิ นธุ์

หนองพอก

อ.หนองพอก

713

030436

นายทองคํา โพธิHวัน

นายสุ วิจกั ขณ์ โพธิHวัน

หนองพอก

ร.ร.บ้านกุดขุ่น

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

714

034243

นางดาราวรรณ อรัญมิง

715

035407

716

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กหญิงธันยพร อรัญมิง

หนองพอก

ร.ร.หนองพอกวิทยา***

นางลัดดา วิรุณพันธ์

เด็กหญิงธีร์จุฑา วิรุณพันธ์

หนองพอก

ร.ร.ท่าสี ดาวิทยา

037823

นางเยาวลักษณ์ วรรณโส

เด็กหญิงชญานิน วรรณโส

หนองพอก

ร.ร.หนองพอกวิทยา***

717

038506

นายประทาย วิรุณพันธ์

เด็กหญิงกฤติมา วิรุณพันธ์

หนองพอก

ร.ร.ท่าสี ดาวิทยา

718

038929

นางพิทยา นุ่นนาแซง

เด็กหญิงวรกมล นุ่นนาแซง

หนองพอก

ร.ร.บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

719

039275

นางประภัสสร วงศ์ธนพิศุทธิH

เด็กชายณัฐวัตร วงศ์ธนพิศุทธิH

หนองพอก

ร.ร.กกตาลดงบังวิทยา

720

039342

นางสาวพัชรากร ผลาไสย

เด็กชายณฐนน วรวะลัย

หนองพอก

ร.ร.หนองพอกวิทยา***

721

039907

นางประพิมพ์พร สารพัฒน์

เด็กชายภัทรวิชญ์ สารพัฒน์

หนองพอก

ร.ร.ท่าสี ดาวิทยา

722

040079

นางธีราภรณ์ คามวัลย์

นางสาวธรรมิตาว์ คามวัลย์

หนองพอก

ร.ร.เมืองหนองพอก

723

040133

นายเทิดทูน วรวะไล

เด็กชายภัทรกิจ วรวะไล

หนองพอก

ร.ร.โพธิHแก้วประชาสรรค์***

724

26952

นายนริ นทร์ ศรแผลง

เด็กชายวินยั ศรแผลง

หนองพอก

อ.หนองพอก

725

011437

นายสุ ดใจ ไชยา

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยา

หนองฮี

อ.หนองฮี

726

026867

นายกิตติพงษ์ วิเศษวงษา

นายจีรวิช วิเศษวงษา

หนองฮี

ร.ร.ขวาวคุรุประชาสรรค์

727

035342

นางวราพร พงษ์วนั

เด็กหญิงวิยดา พงษ์วนั

หนองฮี

ร.ร.บ้านดงเย็น

728

039112

นางธันวาพร พรมลี

เด็กหญิงแพรวา พรมลี

หนองฮี

ร.ร.บ้านวารี สีสุก

729

039488

นางยุพาภรณ์ นิลาทวงค์

เด็กชายต้นนํ@า ทีโพนทัน

หนองฮี

ร.ร.บ้านดอนแดง

730

026172

นายสุ เมธ สาลํา

เด็กหญิงสุ ธีร์วรา สาลํา

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านหนองบัว

731

032947

นายสุ ทธิสม ดังก้อง

นายแผ่นดิน ดังก้อง

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านโหรา

732

033912

นางบานเย็น ไชยรัตน์

นางสาวธิดารัตน์ เบ็ญจขันต์

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านดงสว่าง

733

035347

นางวิลยั อรุ โณ

นายวิศรุ ต อรุ โณ

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านกุดเขียว

734

036050

นายหาญชัย ศรีภูมัน

เด็กหญิงเณศรา ศรีภูมัน

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านขี@เหล็ก

ที

เลขทะเบีน

ชือ-สกุล(บิดา/มารดา)

735

036312

นายอัมพันธ์ มาตย์วิเศษ

736

036381

737

ชือ-สกุล(บุตร)

สังกัดหน่วย

สังกัดโรงเรี ยน

เด็กชายนิธิกร มาตย์วิเศษ

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านหนองบัว

นางเบญญทิพย์ ภิบาลวงษ์

เด็กหญิงจุฑามาศ ภิบาลวงษ์

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านหนองบัว

037613

นางนุชนารถ ดําแดงดี

เด็กชายปฎิพล คําแดงดี

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านแวง

738

038043

นางรัตนา แก้วขาว

เด็กหญิงญาณิศา แก้วขาว

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านดงเมืองจอก

739

039967

นายมรกต บัวศรี

เด็กชายปัญญา บัวศรี

อาจสามารถ

ร.ร.บ้านหนองหว้า

